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SP anuncia redução de intervalo
de doses da Pfizer para 21 dias

Mercado financeiro eleva
 projeção da inflação para 8,69%
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Bancos estão preparados para
enfrentar novos choques na economia

Saúde investirá R$ 14 mi
para qualificar

atendimentos de urgência
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Esporte

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,50
Venda:       5,50

Turismo
Compra:   5,24
Venda:       5,66

Compra:   6,39
Venda:       6,39

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

17º C

14º C

Terça: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Previsão do Tempo

Irmãos confirmam vitória
com dobradinha no rally

Bruno Varela liderou a dobradinha com o irmão, Rodrigo

F
ot

o/
 S

an
de

rs
on

 P
er

ei
ra

Válido pela segunda etapa
do Campeonato Brasileiro de
Rally Baja, o Rally Serra Azul
realizou no fim de semana dois
dias de disputa na região de
Pardinho, interior de São
Paulo. Com 46 inscritos na
categoria UTV e uma compe-
tição intensa desde o início,
a prova teve a vitória do Can-
Am Maverick XRS de Bruno
Varela após um total de
120km de competição. O ven-
cedor teve no pódio a com-
panhia de seu irmão, Rodri-
go, que terminou a prova no
segundo lugar.           Página 8

No sábado (16), foi dispu-
tada a segunda prova do Pors-
che Endurance, desta vez no
Autódromo Internacional Ayr-
ton Senna, localizado em Goi-
ânia (GO), e a dupla Cacá Bue-
no e Marcelo Franco valorizou
sua participação, terminando a
corrida na quarta posição da
categoria Carrera Trophy.

Na etapa de abertura, reali-

Cacá Bueno e Marcelo
Franco conquistam pódio
nos 300 km de Goiânia no

Porsche Endurance
zada em Interlagos, Cacá Bu-
eno fez dupla com Daniel
Schneider e os dois ficaram
próximos da conquista pelo
pódio. Nos 300 km de Goiâ-
nia, depois de largar da nona
posição, a dupla de pilotos
experientes fez uma prova
consistente e conseguiu fatu-
rar o primeiro pódio da tem-
porada.                     Página 8

Osasco São Cristóvão
Saúde joga pelo 16º título
paulista nesta terça-feira
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Camila Brait e Michelle

Três sets separam o Osasco
São Cristóvão Saúde do 16º tí-
tulo estadual de sua história.

Uma vitória sobre o Barueri Vol-
leyball Club nesta terça-feira (19),
no ginásio José Correa, encerra o

playoff com placar de 2 a 0 para as
osasquenses, que poderão gritar:
“é campeão”. A partida começa às
18h e terá transmissão do SPorTV
2. Osasco garantiu a vantagem na
série melhor de três partidas após
derrotar Barueri por 3 sets a 0, par-
ciais de 25/21, 25/20, 25/22, na
noite da sexta-feira (15), diante de
sua torcida, no José Liberatti. Foi
o segundo jogo com público no
ginásio, que recebeu 1.200 pesso-
as, o que representa 30% da capa-
cidade da arquibancada.

Osasco construiu a vantagem
no playoff com disciplina tática,
aplicação na parte técnica e em-
penho em cada bola. Tanto no ata-
que como na defesa, as jogadoras
de Osasco mantiveram foco e dis-
posição durante toda a primeira
partida da decisão.        Página 8

Taubaté Cycling Team
domina o 12º Circuito

Montanhês

12º Circuito Montanhês de Ciclismo
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A equipe Taubaté Cycling
Team foi o destaque do 12º Cir-
cuito Montanhês de Ciclismo,
realizado na manha de domingo,
dia 17 de outubro. A equipe fi-
cou com os três primeiros luga-
res na Elite masculino, com des-
taque para a vitória de Marcus
Levy, de 20 anos, que completou

os 67 km de muita subida com
o tempo de 1h58min27seg, se-
guido por Cristian Egídio, com
1h58min28seg, e Alan Manie-
zzo, com o tempo de
2h01min01seg. No feminino,
a vitória foi de Ana Paula Vec-
chete, com o tempo de
2h48min55seg.         Página 8

Reservas de
gás na

Europa são as
mais baixas
da década

A média das reservas de
gás na Europa era de 90% an-
tes da pandemia de covid-19.
Os dados oficiais de outubro
reduzem essa capacidade
para 75%. A Rússia, princi-
pal fornecedora de gás dos
países europeus, está tam-
bém a disponibilizando a
produção para a Ásia.

A Europa poderá enfrentar
escassez energética quando o
consumo aumentar durante o
inverno. O preço do gás já re-
gistra uma subida, em média, de
350% na fatura da energia dos
europeus.

O abandono do uso do
carvão diante das exigênci-
as ambientais fez com que
os países recorram ao gás
para suprir as necessidades
energéticas. Todos querem gás
agora, desde os consumidores
domésticos às atividades in-
dustriais.                     Página 3

China
desmente

teste de míssil
hipersônico
A China testou um veículo

espacial em julho, não um mís-
sil hipersônico com capacida-
des nucleares como relatado
pelo Financial Times, disse o
Ministério das Relações Ex-
teriores chinês na segunda-
feira (18).

Citando cinco pessoas fa-
miliarizadas com o assunto, o
Financial Times afirmou no
sábado (16) que a China tes-
tou um míssil hipersônico
com capacidade nuclear que
voou para o espaço, andando
ao redor do globo antes de cair
em direção ao seu alvo e não
atingi-lo. O jornal disse que o
fato “pegou a inteligência dos
Estados Unidos (EUA) de sur-
presa”.                          Página 3
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O Sistema Financeiro Na-
cional (SFN) está prepara-
do para enfrentar todos os
choques macroeconômicos e
não há riscos relevantes para
a estabilidade financeira do
país, nem mesmo em rela-
ção à pandemia de covid-19.
A avaliação é do Banco Cen-
tral (BC), em seu Relatório de
Estabilidade Financeira, refe-
rente ao primeiro semestre do
ano, divulgada na segunda-fei-
ra (18).

“No primeiro semestre
de 2021, o SFN manteve as
provisões elevadas, as per-
das esperadas com crédito
se reduziram, a capitaliza-
ção do sistema bancário me-
lhorou, e a liquidez mante-

ve-se confortável. Esse de-
sempenho está em linha com
a evolução positiva da eco-
nomia doméstica, em um
período de recuperação par-
cial da confiança dos agen-
tes econômicos e de avanço
da campanha de vacinação”,
informou o BC.

Ainda assim, a autarquia
alerta para a incerteza sobre o
ritmo de crescimento da eco-
nomia, diante do risco de dis-
seminação de novas varian-
tes do coronavírus, da dificul-
dade para algumas cadeias
produtivas obterem insumos,
além de eventuais implicações
no fornecimento de energia em
razão da crise hídrica que o país
vive.                         Página 3

Começa Jornada das Águas
com R$ 5,8 bilhões para

revitalizar bacias

BGE cancela contrato com
empresa organizadora do

Censo Demográfico

Dose de heparina capaz
de evitar mortes por

COVID-19 é maior que
a recomendada pela OMS
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Governo de SP promove ações
sociais em evento inédito de Natal
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O Governo de SP anunciou
na segunda-feira (18) a parti-
cipação do Fundo Social de
São Paulo (FUSSP) na Villa de
Natal, evento que acontecerá
durante os meses de dezembro
e janeiro no Parque Villa-Lo-
bos, na capital.

O FUSSP promoverá ações
de inclusão social, com oferta
de capacitação e oportunidade
de trabalho para 150 jovens em
situação de vulnerabilidade so-
cial, espaço para comercializa-
ção de produtos confecciona-
dos por pequenos artesãos e
arrecadação de doações que
serão destinadas a famílias de
comunidades carentes.

A expectativa é que o even-
to receba 150 mil visitantes e
arrecade 15 mil brinquedos e
10 toneladas de alimentos.

“Com a retomada gradual dos
eventos, reacende a esperança
de um Natal alegre, solidário
e de muita união. O Fundo So-
cial de São Paulo participará
deste evento levando oportu-
nidade e inclusão social a co-
munidades carentes”, disse
Bia Doria, Presidente de Hon-
ra do FUSSP e Primeira-Dama
do Estado.

O Villa de Natal ficará lo-
calizado no mirante do Parque
Villa Lobos, dentro de uma
área de cerca de 22 mil me-
tros quadrados. O secretário
de Infraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido, desta-
cou a importância de disponi-
bilizar os espaços verdes tam-
bém para eventos solidários.
“O Villa de Natal chega no pe-
ríodo propício para celebrar-

mos o recomeço e a esperan-
ça em tempos difíceis como a
pandemia que estamos ultra-
passando”, afirmou.

O FUSSP, além de receber,
manusear e distribuir brinque-
dos e alimentos arrecadados no
evento, vai promover um pro-
grama de capacitação para 150
jovens das comunidades par-
ceiras do projeto para trabalho
dentro do festival. Também faz
parte das ações do Fundo uma
apresentação de artistas de rua
e artistas de comunidades par-
ceiras do projeto.

“Vamos chamar artesãos
para representar a cultura do
estado de SP e coletar brinque-

dos para levá-los a uma ofici-
na de brinquedos, onde serão
reformados e doados. De todos
os ingressos para a Villa de
Natal, 10% serão destinados às
crianças de comunidades ca-
rentes”, afirmou Fernando
Chucre, presidente do FUSSP.

O Fundo Social de São Pau-
lo terá um espaço de 40 me-
tros quadrados, dentro do
evento, para a realização de
suas ações. Além de dar opor-
tunidade para artesãos e peque-
nos comerciantes na feira na-
talina, o FUSSP disponibiliza-
rá um ônibus do Papai Noel,
que fará o translado uma vez
por semana, durante três horas

do festival, para visitação de 1
mil beneficiados por dia (cri-
ança + responsável, previamen-
te cadastrados por seus líderes
e entidades comunitárias).

As famílias de até quatro
pessoas que doarem um brin-
quedo de valor agregado de no
mínimo R$ 75 terão isenção de
ingresso, que custará a partir de
R$ 20 e poderá ser adquirido
pelo site
www.ticket360.com.br. A pro-
gramação completa do evento
poderá ser conferida no site
www.villadenatalsp.com.br.

Segundo a Secretaria de Tu-
rismo e Viagens do Estado, his-
toricamente, os eventos são a

principal motivação de viagens
para a capital  paulista, sendo
que representam 50,6% dos tu-
ristas. O mês de dezembro, de-
vido às comemorações de fi-
nal de ano, é associado a baixo
movimento de encontros co-
merciais, o que reforça a im-
portância da Villa de Natal para
a atração de visitantes, princi-
palmente do interior paulista.

“Eventos como este são
fundamentais por reunirem
apenas elementos positivos:
atividades ao ar livre e a cele-
bração da vida em família de-
pois de um período tão difícil”,
disse Vinicius Lummertz, se-
cretário de Turismo e Viagens.

Dose de heparina capaz de evitar
mortes por COVID-19 é maior que

a recomendada pela OMS
O anticoagulante heparina

reduz em 78% o risco de mor-
rer por complicações da CO-
VID-19 se administrado em
dose terapêutica assim que o
paciente chega ao hospital com
sinais de insuficiência respira-
tória, indica estudo publicado na
quinta-feira (14/10) no Bristish
Medical Journal.

Atualmente, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) reco-
menda para esses casos apenas
uma dose profilática do fárma-
co (indicada para prevenir trom-
bose), que é quatro vezes menor
que a dose terapêutica e não
mostrou benefícios no ensaio
clínico randomizado. A pesqui-
sa envolveu 465 pacientes aten-
didos em 28 hospitais de seis
países, entre eles o Brasil.

“A gente acredita que esses
resultados devem mudar a práti-
ca clínica”, diz à Agência FA-
PESP a médica Elnara Negri,
coautora do artigo e integrante
das equipes do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo
(FM-USP) e do Hospital Sírio-
Libanês.

A pesquisadora ressalta, po-
rém, que a recomendação não
vale para todo mundo que for
diagnosticado com a COVID-19.
“O tratamento é indicado apenas
para quem for internado e so-
mente sob supervisão médica. Se
uma pessoa tomar anticoagulan-
te sem necessidade ou orienta-
ção pode sangrar até morrer.”

Participaram do ensaio clí-
nico pacientes de ambos os se-
xos, com idade média de 60
anos, que deram entrada no hos-
pital com saturação de oxigênio
igual ou inferior a 93%. O obje-
tivo foi avaliar o efeito da he-
parina sobre vários possíveis
desfechos da infecção pelo
SARS-CoV-2. Além de redução
na mortalidade, portanto, bus-
cou-se observar se o tratamen-
to reduziria a necessidade de
ventilação não invasiva (com
cateter de alto fluxo ou máscara
de oxigênio), de intubação e de
internação em Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI).

Os voluntários foram dividi-
dos em dois grupos, um tratado
com a dose terapêutica e outro
que recebeu apenas a dose pro-
filática (grupo controle). O efei-
to sobre os desfechos foram ava-
liados 28 dias após a administra-
ção do fármaco.

“Não vimos diferença ex-
pressiva em termos de necessi-
dade de internação em UTI, de
ventilação não invasiva ou de in-
tubação. Mas o número de mor-
tes foi significativamente menor
no grupo que recebeu a dose te-
rapêutica. E a ocorrência de san-
gramentos importantes, que foi
o principal efeito adverso obser-
vado no estudo, foi muito baixa.
Ou seja, a terapia é segura”, afir-
ma a médica.

Os resultados evidenciam
ainda que, para trazer benefíci-
os, a heparina deve ser adminis-

trada entre o sétimo e o 14o dia
após o início dos sintomas. Es-
tudos anteriores já haviam mos-
trado que a anticoagulação não
traz resultados importantes
quando é feita após a internação
em UTI.

A médica destaca que os be-
nefícios nessa fase da doença
foram observados apenas com o
uso de heparina injetável. Anti-
coagulantes ministrados por via
oral não surtiram efeito. “Isso
possivelmente se deve ao fato de
esse fármaco também ter efei-
tos antivirais e anti-inflamatóri-
os já confirmados no contexto
da COVID-19. A boa notícia é
que se trata de uma droga barata
e disponível no SUS [Sistema
Único de Saúde].”

Primeiras evidências
Em parceria com os colegas

do Departamento de Patologia
da FM-USP Marisa Dolhnikoff
e Paulo Saldiva, Negri foi uma
das primeiras pessoas no mun-
do a levantar a hipótese de que
distúrbios de coagulação sanguí-
nea estariam na base dos sinto-
mas mais graves da COVID-19
– entre eles insuficiência respi-
ratória e fibrose pulmonar. O
grupo publicou o primeiro arti-
go da literatura científica que
descreveu “evidências patológi-
cas de fenômenos trombóticos
pulmonares em COVID-19 gra-
ve” (leia mais em:
agencia.fapesp.br/33175).

“O vírus entra pelo sistema

respiratório e alguns organis-
mos conseguem contê-lo antes
que chegue aos alvéolos pulmo-
nares. Mas quando ele invade os
capilares que irrigam o pulmão
começa a fazer buracos no en-
dotélio [camada de células que
reveste a parte interna dos vasos]
e isso faz com que o sangue co-
mece a empelotar. Formam-se
microtrombos que impedem a
passagem do sangue para as es-
truturas pulmonares onde ocor-
rem as trocas gasosas”, explica.

A heparina ajuda a evitar que
isso ocorra por dois mecanis-
mos: o fármaco desfaz os mi-
crotrombos que impedem o oxi-
gênio de passar do alvéolo para
as pequenas artérias pulmonares
e, além disso, ajuda na recupe-
ração do endotélio vascular.

Estudos publicados no últi-
mo ano indicam que aproxi-
madamente 15% dos infecta-
dos pelo novo coronavírus de-
senvolvem alterações na co-
agulação sanguínea. “Essa é a
população que pode se bene-
ficiar do tratamento com he-
parina, mas o timing é funda-
mental”, diz Negri.

O artigo Effectiveness of
therapeutic heparin versus pro-
phylactic heparin on death, me-
chanical ventilation, or intensi-
ve care unit admission in mode-
rately ill patients with covid-19
admitted to hospital: RAPID ran-
domised clinical trial pode ser
lido em: www.bmj.com/content/
375/bmj.n2400.

Cidades turísticas terão inaugurações em 2021
A Secretaria de Turismo e

Viagens do Estado de São Pau-
lo, por meio do Departamento
de Apoio ao Desenvolvimento
dos Municípios Turísticos (Da-
detur) repassou até setembro R$
108 milhões para obras e melho-
ria de infraestrutura em estânci-
as e municípios de interesse tu-
rístico. Pelo menos 16 cidades
preparam inaugurações até de-
zembro.

Campinas foi a região com
maior número de cidades con-
templadas com os repasses: 28
municípios, sendo que três têm
previsão de entrega das obras
para os próximos meses. Em
Brotas, será entregue a requali-
ficação do Parque dos Saltos e
o Centro de Arte e Artesanato,
no valor de R$ 1 milhão, e em
Socorro, a revitalização do Ca-

minho Turístico do Rio do Pei-
xe, também de R$ 1 milhão.

Águas de Lindóia entregará
a reforma do balneário munici-
pal, recuperação de áreas de Bal-
neoterapia, reforma e revitaliza-
ção do Calçadão na Rua São Pau-
lo, restruturação de áreas turís-
ticas e construção de praça,
playgrounds, pavimentação e re-
capeamento de vias turísticas, no
valor de R$ 5 milhões no total.

Baixada Santista recebeu o
maior valor, foram R$ 33 mi-
lhões nos nove primeiros meses
do ano. Em Mongaguá será en-
tregue a valorização turística da
Orla da Praia, no trecho Praça
Dudu Samba.

Na região de Franca, Batatais
tem previsão de duas entregas:
o Parque Linear ao longo do
Córrego das Araras e a revitali-

zação da Avenida 14 de Março,
uma das principais da cidade, que
consumiram R$ 4 milhões; em
Nuporanga a entrega da reforma
e adequação no Estádio Munici-
pal “José Martins de Barros Jú-
nior”, na quantia de R$ 1 milhão.

Em São José do Rio Preto,
Riolândia entregará a revitaliza-
ção da praia municipal e valori-
zação turística, no valor de R$
856 mil, e Mira Estrela, às mar-
gens do Rio Grande, a melhoria
nas instalações elétricas da Praia
Fluvial, R$ 140 mil.

Na região de Sorocaba, o
município de Laranjal Paulista
inaugurará a revitalização do
chafariz do Largo São João, a re-
qualificação de praça pública e
construção do Parque Pedro Za-
nella, no total de R$ 388 mil, e
Avaré a revitalização do Cam-

ping Municipal, que consumiu
R$ 1 milhão.

Em São Luiz do Paraitinga,
região de São José dos Cam-
pos, será entregue a reurbani-
zação do Alto do Cruzeiro, no
valor de R$ 1 milhão.

Em Timburi, por R$ 395
mil, a revitalização de passei-
os públicos em praças e vias de
acesso, e em Garça os sanitá-
rios no Parque Público do
Lago Artificial Prof. J. K. Wi-
lliams, por R$ 175 mil – am-
bas na região de Marília.

Fechando a lista, em Apiaí
acontecerá a entrega da Praça do
Rastro da Serpente e a loja de
artesanato municipal, na quantia
de R$ 166 mil, e em São Simão,
região de Ribeirão Preto, a re-
vitalização da Praça da Repúbli-
ca, por R$ 786 mil.

Aulas presenciais são
obrigatórias em São Paulo

Estudantes da rede de ensi-
no público e particular do esta-
do de São Paulo devem voltar às
aulas presenciais obrigatoria-
mente a partir desta segunda
(18). A obrigatoriedade vale tan-
to para as escolas estaduais
quanto municipais. As aulas já
haviam voltado ao presencial
depois das férias, em agosto, e
agora passam a ser obrigatórias
depois de avaliação e autoriza-
ção do Comitê Científico do
Governo de São Paulo.

Segundo informações da Se-
cretaria da Educação (Seduc-
SP), nas próximas duas semanas
as escolas poderão receber
100% dos alunos, desde que seja
respeitado o distanciamento de

um metro entre os estudantes.
Caso as unidades não possuam a
capacidade para atender este re-
quisito, elas deverão organizar o
sistema de revezamento, de
acordo com o planejamento de
cada unidade escolar.

A necessidade desse proto-
colo acaba a partir de 3 de no-
vembro quando todos os alunos
deverão estar em sala de aula di-
ariamente. As medidas valem
para as escolas da rede estadual,
privada e municipal que não pos-
suem conselhos de educação
próprios.

“Os demais municípios têm
autonomia para seguir ou não a
orientação da Seduc-SP, desde
que apresentem justificativas

pautadas nos dados epidemioló-
gicos que impeçam o retorno
presencial. Já as escolas parti-
culares terão até duas semanas
para se organizar para esse re-
torno obrigatório, de acordo
com Deliberação do Conselho
Estadual de Educação”, infor-
mou a Secretaria de Educação.

O uso de máscaras continua
obrigatório, ocorrendo o mes-
mo com a higienização das mãos
com álcool em gel. Ainda são
exceção à obrigatoriedade: jo-
vens pertencentes ao grupo de
risco, com mais de 12 anos, que
não tenham completado o ciclo
vacinal contra covid-19; jovens
gestantes e puérperas; e crianças
menores de 12 anos pertencen-

tes ao grupo de risco para a co-
vid-19, para as quais não há va-
cina aprovada no país.

Estão livres da obrigatorie-
dade estudantes com condição
de saúde de maior fragilidade à
covid-19, mesmo com o ciclo
vacinal completo, comprovada
com prescrição médica para per-
manecer em atividades remotas.

Ainda segundo a Secretaria
de Saúde, a imunização de 97%
dos profissionais da educação,
com esquema vacinal completo,
e o fato de que 90% dos adoles-
centes de 12 a 17 anos já toma-
ram a primeira dose da vacina
garantem maior segurança para
a retomada por completo das
aulas. (Agência Brasil)

CÂMARA
Eder Jofre foi homenageado (na Costa Oeste - USA), sendo

agora imortal nos 2 “Halls da Fama” por ter sido o maior pugilis-
ta brasileiro da história do boxe internacional ...

.
(São Paulo)
... Foi campeão mundial (galo e pena) e vereador (suplências

e mandatos) entre 1983 e 2000. Aos 85 de idade, sofre de uma
doença degenerativa, mas segue sendo gente como nós

.
PREFEITURA (São Paulo)
Nenhum vice que assumiu a prefeitura paulistana virou pre-

feitão tão rápido como o ex-vereador Ricardo Nunes (MDB).
Nem mesmo o profissional Gilberto Kassab, hoje dono do PSD

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Contrariando seu eleitorado, o deputado Davila (PSL) pediu

desculpas pelas acusações contra o bispo (Aparecida) e o papa
(Vaticano) foi “inapropriado, exagerado, descabido e infeliz”

.
GOVERNO (São Paulo)
Doria não só decidiu participar do 1º debate (prévias Presi-

denciais do PSDB), contra o colega gaúcho Leite, como honrar
FHC que tá ,com ele contra o mineiro Aécio e o cearense Tasso

.
CONGRESSO (Brasil)
O “Congresso em Foco” vai premiar os melhores parlamen-

tares de 2021. Até 30 (setembro), a ex-prefeita de São Paulo Luiza
Erundina (PSOL) tava na frente em “Mulheres na Política”

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Enquanto a CPI (Covid 19) segue ‘relatando’ crimes do Bol-

sonaro na gestão da pandemia, ele segue insistindo que o Senado
aprove o cristão (evangélico)  André Mendonça ao Supremo

.
PARTIDOS
Enquanto pelo menos 25 deputados federais vão deixar o PSL

pra nova legenda com Bolsonaro, no OPDT os Brizolistas histó-
ricos já boicotam os marketings ofensivos do Ciro Gomes ...

.
(Brasil)
... Sejam quais forem os partidos nos quais estejam filiados

os protestantes-evangélicos, em 2022 vão crescer ainda mais as
chamadas bancadas cristãs nas Assembleias e no Congresso

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

na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
cesarneto.com  tornou-se referência das liberdades possíveis.
Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Hon-
ra ao Mérito (Assembleia paulista)

.
Twitter  @cesarnetoreal  -  Email  cesar@cesarneto.com
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Reservas de gás na
Europa são as mais
baixas da década

A média das reservas de gás na Europa era de 90% antes
da pandemia de covid-19. Os dados oficiais de outubro re-
duzem essa capacidade para 75%. A Rússia, principal forne-
cedora de gás dos países europeus, está também a disponibi-
lizando a produção para a Ásia.

A Europa poderá enfrentar escassez energética quando o
consumo aumentar durante o inverno. O preço do gás já
registra uma subida, em média, de 350% na fatura da ener-
gia dos europeus.

O abandono do uso do carvão diante das exigências am-
bientais fez com que os países recorram ao gás para suprir as
necessidades energéticas. Todos querem gás agora, desde os
consumidores domésticos às atividades industriais.

As empresas de distribuição de energia multiplicam es-
forços procurando recursos de gás para enfrentar as necessi-
dades.

A Europa importa cerca de 90% do gás da Rússia. O
segundo gasoduto que ligará esse centro distribuidor à Ale-
manha, contornando a Ucrânia, ainda não está concluído.

Entre a diversidade na geração de eletricidade com car-
vão, capacidade hídrica e nuclear e uma proporção significa-
tiva de energia proveniente de fontes renováveis, como eóli-
ca e solar, o gás desempenha papel fundamental em alguns
dos maiores mercados de energia do continente.

A empresa russa Gazoprom, que tem mantido esse for-
necimento, trabalha no máximo há dez anos e não tem, apa-
rentemente, margem para aumentar a produção.

Na equação, entra outro grande consumidor de gás, a
Ásia.

O inverno está chegando ao hemisfério norte, por isso, se
“um inverno frio na Europa combinar com outro na Ásia, as
reservas europeias serão esvaziadas. Então, não haverá gás
disponível para atender às necessidades, a não ser que a
Rússia adicione mais capacidade na produção” afirma o ana-
lista de energia John Kemp, citado na publicação espanhola
La Vanguardia.

Kemp adverte ainda que “as reservas podem se esgotar
na primavera, portanto os cortes de oferta serão inevitáveis”.

Carlos Solé, responsável pela secção da Economia e Re-
gulação da empresa de consultoria KPMG na Espanha, ex-
plica que “o gás continuará a ter peso importante na matriz
energética na próxima década, desde que a descarbonização
seja implementada. Os dados indicam que metade da neces-
sidade nos próximos anos virá da Ásia, o que implica que, se
a Europa quiser garantir o abastecimento, terá que competir
no mercado internacional”.

Os especialistas acreditam que as reservas de gás na Eu-
ropa podem depender de um clima menos rigoroso durante o
inverno.

À mesa, está a compra conjunta de gás natural liquefeito
(GNL) pelos países europeus, mas os governos ainda não
encontraram solução para o armazenamento e quem distri-
bui para quem.

Mais uma vez, a Ásia apresenta-se como a maior região
importadora de GNL, onde países como Japão, China e Ín-
dia estão a comprar o combustível antes do inverno, fazendo
aumentar a pressão no mercado e a estrangular o acesso da
Europa ao recurso energético. (Agencia Brasil)

China desmente teste
de míssil hipersônico

A China testou um veículo espacial em julho, não um míssil
hipersônico com capacidades nucleares como relatado pelo Fi-
nancial Times, disse o Ministério das Relações Exteriores chi-
nês na segunda-feira (18).

Citando cinco pessoas familiarizadas com o assunto, o Fi-
nancial Times afirmou no sábado (16) que a China testou um
míssil hipersônico com capacidade nuclear que voou para o es-
paço, andando ao redor do globo antes de cair em direção ao seu
alvo e não atingi-lo. O jornal disse que o fato “pegou a inteligên-
cia dos Estados Unidos (EUA) de surpresa”.

“Não foi um míssil, foi um veículo espacial”, disse o porta-
voz do ministério, Zhao Lijian, sobre a reportagem, acrescen-
tando ter sido um “teste de rotina” com o propósito de testar
tecnologia para reusar o veículo.

A importância de um teste de reúso é que ele pode “fornecer
um método barato e conveniente para humanos viajarem pacifi-
camente de e para o espaço”, disse Zhao, acrescentando que
muitas empresas realizaram testes similares.

O Ministério das Relações Exteriores chinês disse que o teste
ocorreu em julho, não em agosto, como relatou o Financial Ti-
mes.

Os EUA acompanham de perto o programa chinês de moder-
nização militar para avaliar os possíveis riscos impostos por um
competidor cada vez mais assertivo. (Agencia Brasil)

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), considerada a inflação
oficial do país, subiu de 8,59%
para 8,69% neste ano. Trata-se
da 28ª elevação consecutiva da
projeção. A estimativa está no
Boletim Focus de segunda-
feira (18), pesquisa divulgada
semanalmente pelo Banco
Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores
econômicos.

Para 2022, a estimativa de
inflação ficou em 4,18%. Para
2023 e 2024, as previsões são
de 3,25% e 3%, respectiva-
mente.

Em setembro, puxada pela
energia elétrica e combustíveis,
a inflação subiu 1,16%, a maior
para o mês desde 1994, de acor-
do com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Com isso, o indicador acumula
altas de 6,9% no ano e de
10,25% nos últimos 12 meses.

A previsão para 2021 está
acima da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de 3,75%
para este ano, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior é 2,25% e
o superior de 5,25%. Para 2022
e 2023 as metas são 3,5% e
3,25%, respectivamente, com o
mesmo intervalo de tolerância.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, de-
finida em 6,25% ao ano pelo
Comitê de Política Monetária
(Copom). Para a reunião no final
deste mês, o Copom já sinalizou
que pretende elevar a Selic em
mais um ponto percentual.

As projeções do BC para a
inflação também estão ligeira-
mente acima da meta para 2022

e ao redor da meta para 2023.
Isso reforça a decisão da autar-
quia de manter a política contra-
cionista de elevação dos juros.

Para o mercado financeiro,
a expectativa é de que a Selic
encerre 2021 em 8,25% ao ano,
mesma projeção da semana pas-
sada. Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa básica suba
para 8,75% ao ano. E para 2023
e 2024, a previsão é de Selic em
6,5% ao ano.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. Desse modo, taxas
mais altas também podem difi-
cultar a recuperação da econo-
mia. Além disso, os bancos con-
sideram outros fatores na hora
de definir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de
inadimplência, lucro e despesas
administrativas.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é de que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao consu-
mo, reduzindo o controle da in-
flação e estimulando a atividade
econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras

consultadas pelo BC reduziram
a projeção para o crescimento
da economia brasileira este ano
de 5,04% para 5,01%. Para
2022, a expectativa para Produ-
to Interno Bruto (PIB) - a soma
de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país - é de cresci-
mento de 1,5%. Em 2023 e
2024, o mercado financeiro pro-
jeta expansão do PIB em 2,1% e
2,5%, respectivamente.

A expectativa para a cotação
do dólar se manteve em R$ 5,25
para o final deste ano. Para o fim
de 2022, a previsão é de que a
moeda americana fique nesse
mesmo patamar. (Agencia Brasil)

Bancos estão preparados para
enfrentar novos choques na economia

O Sistema Financeiro Naci-
onal (SFN) está preparado para
enfrentar todos os choques ma-
croeconômicos e não há riscos
relevantes para a estabilidade fi-
nanceira do país, nem mesmo
em relação à pandemia de covid-
19. A avaliação é do Banco Cen-
tral (BC), em seu Relatório de
Estabilidade Financeira, refe-
rente ao primeiro semestre do
ano, divulgada na segunda-feira
(18).

“No primeiro semestre de
2021, o SFN manteve as provi-
sões elevadas, as perdas espera-
das com crédito se reduziram, a
capitalização do sistema bancá-
rio melhorou, e a liquidez man-
teve-se confortável. Esse de-
sempenho está em linha com a
evolução positiva da economia
doméstica, em um período de
recuperação parcial da confian-
ça dos agentes econômicos e de
avanço da campanha de vacina-
ção”, informou o BC.

Ainda assim, a autarquia aler-
ta para a incerteza sobre o ritmo
de crescimento da economia,
diante do risco de disseminação
de novas variantes do coronaví-
rus, da dificuldade para algumas
cadeias produtivas obterem in-
sumos, além de eventuais impli-
cações no fornecimento de
energia em razão da crise hídri-
ca que o país vive.

Segundo o BC, a rentabilida-
de dos bancos já está no nível
pré-pandemia. O sistema regis-
trou lucro líquido de R$ 62 bi-
lhões no primeiro semestre de
2021, 53% acima do registrado
em igual período do ano passa-
do e 3% acima do observado no
primeiro semestre de 2019.

A principal causa para a re-
cuperação da rentabilidade é o
menor volume de despesas com
provisões [reservas para pagar
dívida]. “A inadimplência sob
controle e a materialização de
perdas aquém do esperado suge-
rem que não haverá alteração sig-
nificativa nas despesas com pro-
visões no curto prazo. Melhoras
consistentes nas receitas com
serviços e despesas administra-
tivas crescendo abaixo da infla-
ção também têm beneficiado a
rentabilidade”, diz o relatório.

Mas a incerteza segue acima
do usual, diante da elevação da
taxa básica de juros, a Selic, que

deve pressionar o custo de cap-
tação de crédito, à medida que
novas operações forem sendo
concedidas. Uma eventual recu-
peração da atividade mais lenta
que o esperado também pode
prejudicar o cenário para a ren-
tabilidade do sistema à frente.

“A reforma tributária, se
aprovada pelo Congresso, im-
pactará a rentabilidade de dife-
rentes formas. No primeiro mo-
mento, haverá reavaliação do cré-
dito tributário, sem efeito no
caixa dos bancos. No médio pra-
zo, a alíquota menor reduzirá o
dispêndio com tributos”, com-
pletou o BC.

Crédito
O relatório aponta ainda que

a recuperação econômica permi-
tiu que empresas de capital aber-
to melhorassem a situação eco-
nômico-financeira e que empre-
sas de grande porte voltassem ao
mercado de capitais. As empre-
sas de menor porte, por sua vez,
impulsionam o crédito bancário,
com crescimento anual em tor-
no de 35%.

“O crescimento do crédito
bancário às micro, pequenas e
médias empresas foi expressivo,
mesmo com o fim dos progra-
mas emergenciais. Espera-se
nova expansão a partir do segun-
do semestre de 2021, com a re-
tomada dos programas de incen-
tivo”, diz o relatório.

O mercado de crédito como
um todo tem crescido na faixa
de 18%. No caso do crédito às
pessoas físicas, a expansão ocor-
re em praticamente todas as mo-
dalidades. De acordo com o BC,
as contratações do financiamen-
to imobiliário seguem estimula-
das pelas taxas de juros baixas,
mas a participação dessa moda-
lidade de crédito no Produto In-
terno Bruto (PIB – soma de to-
das os serviços e riquezas produ-
zidas pelo país) continua baixa
para padrões internacionais.

“O crédito consignado ele-
vou-se devido ao aumento do li-
mite de consignação, que foi
prorrogado até dezembro de
2021. O forte aumento das mo-
dalidades voltadas ao consumo
como o não consignado e o car-
tão de crédito indica mais apeti-
te ao risco por parte das insti-
tuições financeiras, em um con-

texto de menos restrições à cir-
culação da população”, diz o BC.

Riscos
Apesar do aumento das con-

cessões de crédito, o endivida-
mento e o comprometimento de
renda, quando calculados so-
mente para os indivíduos que
regularmente possuem dívidas
bancárias, apresentam, respecti-
vamente, leve aumento e estabi-
lidade. Segundo o BC, isso indi-
ca a manutenção da qualidade da
carteira de crédito e mostra que,
mesmo depois de uma crise
como a ocorrida no ano passa-
do, o comportamento da inadim-
plência tem se mantido de for-
ma bastante satisfatória.

Há riscos, entretanto, no de-
sempenho de algumas carteiras
específicas, como o crédito
imobiliário com recursos do
FGTS, cuja inadimplência tem
aumentado. De modo geral, as
instituições pesquisadas reduzi-
ram a preocupação com inadim-
plência e atividade, mas há cau-
tela em razão de riscos de cepas
do coronavírus mais resistentes
às vacinas, da retirada de estímu-
los econômicos e da persistên-
cia do desemprego.

Já os riscos fiscais e cená-
rio internacional continuaram
muito citados na Pesquisa de
Estabilidade Financeira. “O pri-
meiro está mais associado a um
aumento de preocupações com
eventuais políticas favoráveis à
expansão fiscal, que impactem a
sustentabilidade das contas pú-
blicas. O segundo está associa-
do a possíveis ajustes monetári-
os nas economias avançadas,
que podem alterar custos e flu-
xos dos recursos para economi-
as emergentes”, diz o BC.

Para o diretor de Fiscaliza-
ção do BC, Paulo Souza, há ain-
da os riscos políticos, principal-
mente em período eleitoral,
sempre citados pelas institui-
ções. “Ao que tudo indica, tere-
mos uma eleição bastante acir-
rada, polarizada. Acho que o
complicador maior quando se
fala em ano de eleição é que,
nesse período, você tem uma
maior aversão a risco por parte
de famílias e empresas e isso
prejudica um pouco a atividade
econômica”, disse, durante
evento virtual para comentar os

dados do relatório.
Ainda assim, desde o início

da pandemia de covid-19, o mer-
cado apresenta confiança na es-
tabilidade financeira bem acima
do que esteve durante a reces-
são de 2015/2016. No início de
agosto de 2021, o nível de con-
fiança aproximou-se do maior
valor histórico observado, atin-
gido em 2019.

Teste de estresse
No teste de estresse, o BC

simula o quanto uma situação de
severa inadimplência e de cor-
rida aos bancos impacta o cum-
primento dos limites regulató-
rios mínimos pelas instituições
financeiras e quanto a autorida-
de monetária precisaria aportar
ao sistema financeiro. Entre es-
ses limites estão a manutenção
de uma reserva em caixa para
garantir que os bancos paguem
todos os clientes que forem sa-
car dinheiro em momentos de
crise. São testados também os
riscos de crédito, juros, câmbio
e desvalorização de imóveis.

O BC considerou dois cená-
rios. O primeiro com uma queda
conjunta na atividade econômica,
na inflação e na taxa de juros. O
segundo provocaria queda na ati-
vidade econômica, com aumen-
to na inflação e na taxa de juros.

Os resultados dos testes de
estresse de capital seguem indi-
cando resiliência do SFN para
absorver os choques de todos os
cenários simulados e os resulta-
dos indicam que não haveria “de-
senquadramentos relevantes”.
Segundo o BC, os testes avalia-
ram também o efeito sobre o
capital de uma eventual aprova-
ção da reforma tributária em dis-
cussão no Congresso Nacional.

No início da crise no ano
passado, o BC estimou em R$
400 bilhões a necessidade de
provisões adicionais por parte
do sistema e um aporte de R$
70 bilhões na simulação que
considerou um choque severo
da pandemia. Já no segundo
semestre de 2020, houve re-
dução bastante significativa na
necessidade de provisão, para
R$ 128 bilhões, e o impacto
para um enquadramento de
todo o sistema financeiro se-
ria algo na faixa de R$ 1,5 bi-
lhão. (Agencia Brasil)

Trabalhadores nascidos em outubro
podem sacar auxílio emergencial

Trabalhadores informais e
inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico)
nascidos em outubro podem
sacar, a partir da segunda-fei-
ra (18) a sexta parcela do au-
xílio emergencial 2021. O di-
nheiro foi  deposi tado nas
contas poupança digitais da
Caixa Econômica Federal no
último dia 1º.

Os recursos também po-
dem ser transferidos para uma
conta corrente, sem custos
para o usuário. Até agora, o
dinheiro apenas podia ser mo-
vimentado por meio do aplica-

tivo Caixa Tem, que permite o
pagamento de contas domés-
ticas (água, luz, telefone e
gás), de boletos, compras em
lojas virtuais ou compras com
o código QR (versão avança-
da do código de barras) em
maquininhas de estabeleci-
mentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a cen-
tral telefônica 111 da Caixa
funciona de segunda a domin-
go, das 7h às 22h. Além disso,
o beneficiário pode consultar
o site auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passa-
do pelo governo federal para

atender pessoas vulneráveis
afetadas pela pandemia de co-
vid-19. Ele foi pago em cinco
parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2
mil para mães chefes de famí-
lia monoparental e, depois, es-
tendido 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, prevê parcelas de R$
150 a R$ 375, dependendo do
perfil: as famílias, em geral,
recebem R$ 250; a família
monoparental, chefiada por
uma mulher, recebe R$ 375; e
pessoas que moram sozinhas

recebem R$ 150.
Pelas regras estabelecidas,

o auxílio é pago às famílias
com renda mensal total de até
três salários mínimos, desde
que a renda por pessoa seja in-
ferior a meio salário mínimo.
É necessário que o beneficiá-
rio já tenha sido considerado
elegível até o mês de dezem-
bro de 2020, pois não há nova
fase de inscrições. Para quem
recebe o Bolsa Família, con-
tinua valendo a regra do valor
mais vantajoso, seja a parcela
paga no programa social, seja a
do auxílio emergencial. (Agen-
cia Brasil)

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 

Fato Relevante
A Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Companhia”), em cumprimento com o disposto na Instrução da “CVM” nº 
358, de 03/01/2002, conforme alterada, e no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião 
realizada em 15/10/2021, aprovou a realização de sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie quirografária, em até duas séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, com 
valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão, totalizando um montante de R$380.000.000,00 na data de 
emissão, com prazo de vencimento de 7 anos contados da data de emissão para as debêntures da primeira série e 10 
anos contados da data de emissão para as debêntures da segunda série (“Debêntures”). A emissão das Debêntures 
deverá ser objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 
16/01/2009, conforme alterada, bem como da Lei das S.A., com garantia firme de colocação para o montante total da 
emissão. Ainda, a emissão das Debêntures será incentivada, realizada nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431/2011, e 
do Decreto nº 8.874, de 11/10/2016. Os recursos captados com a emissão serão destinados para o financiamento futuro 
ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao projeto de implantação e adequação de infraestrutura do 
Terminal STS20 no Porto de Santos/SP, que está em fase de reformas e modernizações e deverá ter suas operações 
iniciadas em 2022, o qual foi considerado como prioritário pelo Ministério da Infraestrutura por meio da Portaria nº 
1.895, de 09/09/2020, publicada pelo Ministério da Infraestrutura em 17/09/2020. A emissão das Debêntures está 
em conformidade com os demais compromissos já existentes. Este fato relevante é divulgado pela Companhia em 
caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação da CVM, e, portanto, não constitui e não deve ser 
interpretado ou considerado como um material publicitário, esforço de venda, oferta ou convite. Nem este fato relevante, 
nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso. As demais informações 
poderão ser obtidas na ata da RCA disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e de Relações com investidores 
(ri.hbsa.com.br). São Paulo, 18/10/2021. André Kinjo Kubota – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 
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Clínica de Anestesiologia e Dor de São Paulo Ltda.
CNPJ/MF nº 07.099.347/0001-82 - NIRE/SP 35.219.518.989

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam os senhores sócios da Clínica de Anestesiologia e Dor de São Paulo Ltda., convocados nos termos 
do artigo 1.152, §§ 1º e 3º da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”) e na forma do Capítulo IV, Cláusula 10º, do 
contrato social, para se reunirem em AGE (“Assembleia”), às 20:30 horas do dia 25/10/2021, em 1ª convocação, 
e às 20:30 horas do dia 01/11/2021 em 2ª convocação caso não ocorra instalação em 1ª convocação, ambas a 
serem realizadas por meio digital, em decorrência da pandemia do Covid-19. Endereço digital. A Assembleia será 
realizada via plataforma Zoom, cujo acesso pode ser feito com as seguintes informações/credenciais: • Endereço 
eletrônico: https://us06web.zoom.us/j/88571527825?pwd=ekhIWE1FaVp4TlkxWVpnUWdydXA3QT09 • ID da reunião: 
885 7152 7825 • Senha: 957321. Solicitamos aos sócios que verifi quem a compatibilidade da plataforma/aplicativo 
com antecedência para evitar problemas de conexão no dia da Assembleia. Deliberações. A Assembleia será realizada 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Reconduzir (i) o atual Diretor Geral, André Luis Ottoboni; (ii) o 
atual Diretor Administrativo, Vinicius Gonçalves Vieira; (b) Eleger o sócio Leonardo Teixeira Domingues 
Duarte, para o cargo de Diretor Financeiro; e (c) Aprovar a inclusão de disposição no Contrato Social que determine 
as leis de regência da Sociedade, sendo elas: (i) o Código Civil, nas disposições aplicáveis às sociedades limitadas; e, 
subsidiariamente, na forma da lei, (ii) a Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”); (d) Aprovar a inclusão de disposição no contrato 
social que (i) permita que a Sociedade adquira quotas para manutenção em tesouraria; e (ii) permita a cessão de 
quotas de sócios retirantes ou excluídos aos sócios ingressantes ou demais sócios da Sociedade, mediante aprovação 
em AGE, com a aprovação da alteração da redação da Cláusula 8ª do Contrato Social, que versa acerca da cessão de 
quotas; (e) Aprovar a exclusão dos Sócios Falecidos (conforme adiante defi nidos), nos termos da Cláusula 17ª do 
Contrato Social e do artigo 1.028 do Código Civil, em virtude do falecimento dos sócios: 1. Antônio Avelino Luz 
Pessoa de Souza; e 2. Marco Antônio Passoni; (f) Aprovar a saída do quadro de sócios de 1. Wagner Roberto 
Cirillo, em atendimento à solicitação de desligamento, datado de 23/06/2017; 2. Hélio de Moraes Monteiro, em 
atendimento à solicitação de desligamento datado de 01/08/2019; (g) Aprovar o ingresso e a saída do quadro de sócios 
da Sociedade, bem como seus registros e regularização (“Sócios de Ingresso e Retirada Simultânea”), mediante 
aquisição e cessão e transferência de suas quotas, conforme o caso; (h) Aprovar os respectivos pedidos de alteração de 
categoria de júnior para sênior apresentados pelos sócios, mediante aquisição de quotas detidas pela Sociedade em 
tesouraria; (i) Aprovar (i) a consolidação do quadro societário, contemplando as alterações existente; e a, consequente, 
(ii) alteração da redação da Cláusula Sexta do Contrato Social, que versa acerca do capital social da Sociedade; 
(j) Aprovar a alteração do endereço para “Avenida Francisco Matarazzo, 1500 conjunto 191 sala 02 Edifi cio Los 
Angeles”; (k) Aprovar a inclusão de cláusula no contrato social que permita que a documentação societária futura da 
Sociedade, possam ser assinados eletronicamente, de acordo com a plataforma DocuSign, AdobeSign ou plataforma 
similar, com o uso de certifi cado digital ICP-Brasil; e (l) Aprovar a minuta do 5º Instrumento Particular de Alteração 
do Contrato Social da Sociedade. Ciência da Convocação. Cumprindo as formalidades necessárias, solicitamos aos 
senhores sócios que assinem virtualmente, via plataforma Docusign, a declaração de ciência anexada ao e-mail de 
envio da presente convocação. Assinatura da Ata de Assembleia. Aproveitamos para informar que os sócios 
participantes da Assembleia deverão realizar a assinatura da Ata de Assembleia via plataforma Docusign, pelo link 
que será enviado ao mesmo e-mail de envio da presente convocação. São Paulo, 14.10. 2021. Diretor Geral.

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos requeridos AURENITE PEREIRA DOS SANTOS (CPF nº 121.715.688-79 ou 022.730.598-17), e CIRO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (CPF nº 076.518.768-06), expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - EX-
TINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Processo nº. 1001251-61.2017.8.26.0383, ajuizada pelos requerentes CLARICE DE FATIMA DOS SANTOS (CPF nº 225.360.118-79); ENIDIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF nº 022.749.798-80), e ADENITA APARECIDA BARBOSA (CPF nº 121.715.688-79). O 
Dr. Renato dos Santos, juiz de Direito da Única Vara Cível do Foro da Comarca de Nhandeara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, 
e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 25/10/2021 
às 14:00h, e com término no dia 27/10/2021 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 27/10/2021 às 14:01h, e com término no dia 16/11/2021 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em 
que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula baixo descrita. MATRICULA Nº 4.698 DO CRI DE NHANDEARA/SP: 
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 146.489,42 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e nove reis e quarenta e dois centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (março de 2021).

11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0018041-77.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ROSENI LOPES FELIX, RG 14.983.951, CPF 054.695.228-30, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Condominio Edificio Portal do Campo Limpo.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 10.009,43 (08/2021), 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 -SP. J - 19 e 20/10

ISPM Serviços de Informática Ltda. - CNPJ nº 04.439.566/0001-75 - NIRE 35.228.167.000
Edital de Convocação e Aviso aos Sócios - Reunião de Sócios

Ficam convocados, pelo presente edital, todos os sócios da Sociedade a comparecerem à Reunião de Sócios no dia 
3.11.2021, às 10:30 horas, na modalidade digital, por meio da plataforma de comunicação “Teams”, com a ordem do dia 
abaixo indicada. O sócio poderá ser representado por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de procuração com 
poderes específi cos para votar as matérias constantes da Ordem do Dia, devendo cópias da procuração e de documento de 
identidade do procurador ser enviadas ao e-mail marcia.santos@ispm.com, com pelo menos 30 minutos de antecedência 
do horário de início da Reunião de Sócios. Procedimento para a participação e votação à distância: (a) Link de acesso à 
transmissão da Reunião de Sócios: https://bit.ly/3lmuIUW. (b) Necessário copiar e colar o endereço eletrônico acima no 
navegador, para acessar a plataforma Teams. (c) A participação e a votação do sócio (ou seu procurador) ocorrerão de forma 
remota, por vídeo, áudio ou mensagens na ferramenta “Chat” disponível na plataforma Teams. (d) Recomendamos que o 
sócio (ou seu procurador) acesse a plataforma Teams antes do horário de início da Reunião de Sócios para eventuais ajustes 
em sua conexão. (e) Caberá ao sócio (ou seu procurador) providenciar sua estrutura adequada de internet e equipamentos 
que suportem transmissão de vídeo e áudio. Recomenda-se o uso de internet banda larga ou similar. (f) A Reunião de Sócios 
será gravada para os devidos fi ns legais. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras da Sociedade 
referentes aos exercícios sociais fi ndos em 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020; e (ii) eleição da Diretoria para um novo 
mandato de 3 anos. São Paulo/SP, 8.10.2021. Bruno Ferraz Musa e João Carlos dos Santos Silva - Diretores

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1012018-95.2021.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Sidney da Silva Braga, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ATLAS 
PROJ TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 26768698000183, ATLASSERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E 
DE CONSULTORIADEGESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EMATIVOS DIGITAIS, 
CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de ProcedimentoComum Cível por parte de Heitor Saldanha Oliveira, 
alegando em síntese: RESCISÃOCONTRATUAL com devolução de valores retidos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
nãosabido, foi determinada a suaCITAÇÃO, 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, apresenteresposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeadocurador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei.NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. Eu,VivianeThomaz de Sousa  
Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, Maria Pastorina Proença, EscrivãJudicial I, conferi e assino. 

Edital de citação e Intimação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1003396-61.2020.8.26.0003A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. Patricia Maiello Ribeiro Prado, na forma da Lei, etc. Faz saber a Atlas Serviços em Ativos Digitais, CNPJ 31.049.719/0001-
40, Atlas Proj Tecnologia Ltda, CNPJ 26.768.698/0001-83, e Atlas Services  Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, 
CNPJ 30.608.097/0001-80, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Luciano Flávio do Nascimento Santos, objetivando 
compelir as empresas corrés a possibilitarem o saque por parte do autor do lucro resultante de spread  de negociação de carteiras de bitcoin no mercado e 
indenização em razão de desvio do tempo produtivo do consumidor. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem 
resposta. Ficam as rés, ainda, INTIMADAS do deferimento parcial da tutela provisória pretendida, para que, no prazo de 48 horas, procedam ao depósito de 
quantia equivalente ao saldo de criptomoedas e valores apurados presentes em sua carteira de ativos administrada pelas rés (fls. 38/39), cujo saque foi pleiteado 
pelo autor. Não sendo contestada a ação, as rés serão considerada revéis, 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 15 de setembro de 2021 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0612493-54.2000.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. Faz saber a Carlos Nunes, CPF. 080.244.628-00, Yuri 
Efraim Rodosli, CPF. 063.383.798-90 e a Paulo Victor Chiri, CPF. 064.709.308-16, que lhes foi deferida o processamento de um incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica nos autos sob nº 0612493-54.2000, ora em fase de cumprimento de sentença, constando 
ainda como executada Ameropa Indústria Plástica Ltda. Estando os sócios em local ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o PAGAMENTO de R$ 200.783,86, que devem ser atualizados à partir de 
31/08/2020 até a data do pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e 
expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Fica ainda o coexecutado Yuri INTIMADO acerca da declaração da alienação do imóvel objeto da 
matrícula sob nº 100.213, do 2º CRI de São Paulo/SP em fraude à execução. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000194-03.2021.8.26.0695. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro da Comarca de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Orlando Gonçalves de Castro Neto, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Sergio Aparecido Fernandes Confecções ME, CNPJ. 11.907.504/0001- 06, que Sell Mac Máquinas e 
Equipamentos Ltda ajuizou Ação de Reintegração de Posse, objetivando a reintegração de posse da máquina Tear Retilíneo 
Eletrônico da Marca Shima Seiki, modelo New SES 122 S, finura 07, MFG nº 20716, com a condenação do Réu, ainda, ao 
pagamento de indenização nos termos do art. 527 do Código de Processo Civil, consubstanciadas pelos lucros cessantes, custos 
de revisão da máquina, despesas com a Notificação Judicial e demais que se fizerem necessárias. 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 úteis, a fluir após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a Açã o, 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Nazaré Paulista, aos 13 de agosto de 2021  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1001933-61.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Empresarial 
Alfredo Pujol SPE 02 Ltda. (na pessoa do sócio Nova Metropolis Empreen. e Part. Ltda.), CNPJ 10.922.608/0001-27, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Marcos Antônio Iglesias e outro, objetivando a Rescisão 
Contratual entre as partes, anulação das cláusulas que confiram direitos somente aos réu, devolução dos valores pagos 
atualizados, pagamentos de lucros cessantes no valor de R$ 2.500,00 referente locação da sala, sendo o valor da causa de R$ 
283.201,17 (janeiro/2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, ofereça resposta, 
sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do CPC, sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, sendo que será 
nomeado curador especial em caso de revelia nos termos artigo 257,IV, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013709-12.2019.8.26.0005 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIOGO DE OLIVEIRA ATANAZIO, 
Brasileiro, RG 41.994.144-2, CPF 383.032.798-66, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / 
Manutenção de Posse por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São PauloCDHU, alegando em síntese: A Autora, na condição de entidade integrante do S.F.H., fez 
construir às suas expensas, na cidade de São Paulo, neste Estado, um conjunto de unidades habitaci-
onais destinadas à população de baixa renda, uma das quais, situada na RUA JOAO BATISTA CALO-
GERAS, 204, B:B AP:908, C. H. S. MIGUEL PAULISTA-G2, SÃO PAULO/SP - CEP: 08051-110, foi 
prometida à venda aos Réus, por meio do Contrato celebrado em conformidade com as Normas do 
Sistema Financiamento da Habitação ± S.F.H, cuja posse lhes foi disponibilizada conforme comprova 
termo de entrega de chaves. Ocorre que, não obstante os diversos avisos de cobrança que lhes foram 
encaminhados, além da notificação efetuada por meio do Cartório de Registro e Títulos e Documentos 
visando sua constituição em mora, os Réus continuam a dever à Autora. Encontrando-se o réu em lu-
gar 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 edi-
tal, 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 13 de outubro de 2021. 
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Hidrovias do Brasil S.A. 
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 15 de outubro de 2021

1. Data, Horário e Local: No dia 15/10/2021, às 18:00 horas, na sede da “Companhia” ou “Emissora”, 
na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, na Cidade de São Paulo-SP (“Reunião”). 2. Convo-
cação e Presença: Confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, a Reunião foi devidamente instalada nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, do Estatuto 
Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; e Secretária: Teresa Cristina Meyer 
Pires Faleiro. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, da Companhia, no montante de R$380.000.000,00 
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de dis-
tribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” 
e “Instrução CVM 476”, respectivamente), mediante a celebração da “Escritura Particular da 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Hidrovias do Brasil S.A.” (“Escritura de Emissão”); (ii) 
a contratação pela Companhia da Oliveira Trust DTVM S.A. como agente fiduciário, instituição liquidante 
e escriturador das Debêntures (“Agente Fiduciário”); (iii) a contratação pela Companhia da XP Investi-
mentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e do Banco Itaú BBA S.A. como coorde-
nadores da Oferta Restrita (“Coordenadores”), por meio da celebração do “Contrato de Coordenação, 
Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries, da 
1ª Emissão da Hidrovias do Brasil S.A.” (“Contrato de Distribuição”); (iv) a autorização à Companhia 
para discutir, negociar e celebrar, por sua Diretoria e/ou representantes, todos os documentos e praticar 
todos os atos relacionados à deliberação acima, incluindo discutir, negociar e celebrar todos os docu-
mentos e praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da Emissão, 
bem como procurações, notificações, aditamentos e quaisquer outros documentos relacionados à Oferta 
Restrita, incluindo sem limitação, aditamento à Escritura de Emissão para ratificar o resultado do Pro-
cedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido); e (v) a ratificação de todos os atos já praticados 
pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito da Oferta Restrita até a presente 
data. 5. Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à Reunião decidiram, nos termos do 
material apresentado pela Diretoria acerca dos tópicos da ordem do dia (“Material de Suporte”), por 
unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) conforme atribuição prevista no artigo 12, item 
(xx), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a Emissão e a Oferta Restrita, mediante a celebração da 
Escritura de Emissão, as quais terão as características abaixo: (a) Data de Emissão: Para todos os fins 
de direito e efeitos, a data de emissão das Debêntures será o dia 15/10/2021 (“Data de Emissão”); (b) 
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$ 380.000.000,00 (“Valor Total da Emissão”); (c) 
Quantidade: Serão emitidas 380.000 Debêntures; (d) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário 
das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (e) Séries: A 
Emissão será realizada em até 2 séries, no sistema de vasos comunicantes (“Sistema de Vasos Comu-
nicantes”), em que a quantidade de Debêntures de uma das Séries deverá ser diminuída da quantidade 
total de Debêntures, conforme prevista na Escritura de Emissão, definindo, portanto, a quantidade de 
Debêntures a ser alocada na outra Série, observado que (i) a existência e a quantidade de Debêntures 
a ser alocada na primeira série (“Primeira Série”) e na segunda série (“Segunda Série”, quando em 
conjunto com a Primeira Série, “Séries” e, individualmente, “Série”) serão definidas pelos Coordenado-
res, em conjunto com a Emissora, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding; e (ii) necessa-
riamente o mínimo de 100.000 Debêntures deverão ser alocadas na Primeira Série; (f) Data de Vencimento: 
Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do Resgate Obrigatório 
Total (conforme definido abaixo), do Resgate Antecipado Facultativo ou do vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, (i) as Debêntu-
res da Primeira Série terão prazo de vencimento de 07 anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, 
portanto, no dia 15/10/2028 (“Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série”); (ii) as Debêntu-
res da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 anos contados da Data de Emissão, vencendo-
-se, portanto, no dia 15/10/2031 (“Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto 
com a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, a “Data de Vencimento das Debêntures”); 
(g) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão da forma nominativa, escritural, sem a emissão 
de cautelas ou certificados. As debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de 
emissão da Emissora; (h) Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e 
integralizadas, no mercado primário, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de 
Integralização”, para fins da Escritura de Emissão, a data da primeira integralização das Debêntures de 
cada Série. A integralização das Debêntures será realizada à vista, em moeda corrente nacional, no ato 
de subscrição, dentro do período de distribuição na forma do artigo 7-A e 8º da Instrução CVM 476, e 
de acordo com as normas de liquidação aplicáveis da B3, podendo ser acrescido de ágio ou deságio, 
em valor correspondente ao Preço de Subscrição (conforme definido na Escritura de Emissão); (i) 
Bookbuilding: Nos termos do Contrato de Distribuição, os Coordenadores organizarão procedimento de 
coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures, sem recebimento de 
reservas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, para 
definição, de comum acordo com a Emissora (i) da taxa final da Remuneração das Debêntures da Primeira 
Série e da taxa final da Remuneração das Debêntures da Segunda Série; e (ii) da quantidade de Debên-
tures a ser alocada em cada uma das Séries (“Procedimento de Bookbuilding”). A alocação das 
Debêntures entre as séries da Emissão ocorrerá no Sistema de Vasos Comunicantes entre a Primeira 
Série e a Segunda Série. O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado pela Emissora 
por meio de aditamento à Escritura de Emissão; (j) Registro para Distribuição, Negociação e Custódia 
Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA 
– Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) nego-
ciação no mercado secundário, por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), 
administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações e os eventos de pagamento liquidados 
financeiramente por meio da B3. Não será permitida a distribuição parcial das Debêntures; (k) Espécie: 
As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. 
As Debêntures não contarão com garantias de qualquer natureza; (l) Destinação dos Recursos: Nos 
termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 8.874, da Portaria 517, da Portaria 1.895 e da Resolução 
do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27/01/2011, a totalidade dos recursos captados 
pela Emissora por meio da emissão das Debêntures serão destinados para o financiamento futuro ou 
reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos investimentos efetuados nos 24 meses 
anteriores à data de encerramento da Oferta Restrita, no projeto de investimento em infraestrutura de 
titularidade da Emissora, conforme descrito na Escritura de Emissão (“Projeto”); (m) Remuneração das 
Debêntures da Primeira Série: Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série 
incidirão juros remuneratórios que serão definidos na data do Procedimento de Bookbuilding, limitados 
ao que for maior entre: (i) um percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ 

com Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 2028, apurada de acordo com a média dos 3 Dias 
Úteis anteriores ao Procedimento de Bookbuilding, conforme a taxa indicativa divulgada pela ANBIMA 
em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br), acrescida exponencialmente de sobretaxa anual 
(spread) de 0,70% ao ano, base 252 Dias Úteis, ou (ii) 5,15% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remunera-
ção da Primeira Série”). A Remuneração da Primeira Série será calculada de acordo com a fórmula 
constante na Escritura de Emissão e está condicionada a condições do mercado. Os demais termos e 
condições da referida remuneração estão dispostos na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribui-
ção, conforme o caso; (n) Remuneração das Debêntures da Segunda Série: Sobre o Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios que serão definidos na data 
do Procedimento de Bookbuilding, limitados ao que for maior entre: (i) um percentual correspondente à 
taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 2030 
apurada de acordo com a média dos 3 Dias Úteis anteriores ao Procedimento de Bookbuilding, conforme 
a taxa indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na Internet (http://www.anbima.com.br), 
acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 0,75% ao ano, base 252 Dias Úteis; ou (ii) 
5,30% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração da Segunda Série” e em conjunto com Remunera-
ção da Primeira Série, “Remunerações”). A Remuneração da Segunda Série será calculada de acordo 
com a fórmula constante na Escritura de Emissão e está condicionada a condições do mercado. Os 
demais termos e condições da referida remuneração estão dispostos na Escritura de Emissão e no 
Contrato de Distribuição, conforme o caso; (o) Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses 
de liquidação antecipada das Debêntures em razão do Resgate Obrigatório Total, do Resgate Antecipado 
Facultativo ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a respectiva 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme aplicá-
vel, será paga pela Emissora aos Debenturistas da seguinte forma: (i) em relação às Debêntures da 
Primeira Série, semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, os pagamentos devidos 
no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano. O primeiro pagamento ocorrerá em 15/04/2022 e 
o último pagamento ocorrerá na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, conforme datas 
especificadas na Escritura de Emissão (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remune-
ração da Primeira Série”); e (ii) em relação às Debêntures da Segunda Série, semestralmente, a partir 
da Data de Emissão, sendo, portanto, os pagamentos devidos no dia 15 dos meses de abril e outubro 
de cada ano. O primeiro pagamento ocorrerá em 15/04/2022 e o último pagamento ocorrerá na Data 
de Vencimento das Debêntures da Segunda Série, conforme datas especificadas na Escritura de Emis-
são (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série” e em 
conjunto com Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série “Datas de Pagamentos das 
Remunerações”); (p) Amortização das Debêntures: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada 
das Debêntures em razão do Resgate Obrigatório Total, do Resgate Antecipado Facultativo ou do venci-
mento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, o Valor Nominal Unitário, ou o saldo do Valor Nominal Unitário, ou o Valor Nominal Atualizado, 
conforme o caso, será pago pela Emissora aos Debenturistas da seguinte forma: (i) em relação às 
Debêntures da Primeira Série, na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série; e (ii) em 
relação às Debêntures da Segunda Série, anualmente, em 3 parcelas, ao final do 08º, 09º e 10º anos 
contados da Data de Emissão, sempre no dia 15 do mês de outubro de cada ano, sendo a primeira 
parcela paga em 15/10/2029 e a última na Data de Vencimento da Segunda Série, conforme datas 
especificadas na Escritura de Emissão; (q) Resgate Obrigatório Total: Uma vez transcorrido o prazo médio 
ponderado mínimo de 4 anos considerando os pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a 
data do efetivo resgate antecipado, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Resolução CMN 4.751 e 
calculado nos termos da Resolução do Bacen nº 3.947, de 27/01/2011 (“Resolução Bacen 3.947”), a 
Emissora estará obrigada a realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Primeira Série 
e da totalidade das Debêntures da Segunda Série na ocorrência do evento previsto na Cláusula 4.2.1.5 
da Escritura de Emissão, sendo que a Emissora deverá informar o Agente Fiduciário sobre a liquidação 
antecipada em até 5 Dias Úteis da data da efetiva ocorrência de tal liquidação e fornecer todos os 
documentos que evidenciem a liquidação antecipada aqui mencionada (“Resgate Obrigatório Total”). O 
Resgate Obrigatório Total poderá ser realizado apenas em períodos de, no mínimo, 180 dias contados 
do primeiro Dia Útil após ser alcançado o prazo médio ponderado mínimo de 4 anos entre a Data de 
Emissão e a data do efetivo Resgate Obrigatório Total (“Data de Resgate Obrigatório Total”), calculado 
nos termos da Resolução Bacen 3.947, sendo certo que a Emissora deverá realizar o Resgate Obriga-
tório Total na Data de Resgate Obrigatório Total subsequente à verificação do evento. O valor a ser pago 
pela Emissora em relação a cada uma das Debêntures, no âmbito do Resgate Obrigatório Total, será 
equivalente ao valor indicado no item (i) ou no item (ii) a seguir, dos dois o maior: (i) Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, 
acrescido: (a) da Remuneração das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, 
conforme o caso, calculada, pro rata temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme 
definido na Escritura de Emissão) das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série 
ou a respectiva Data de Pagamento da Remuneração (inclusive) das Debêntures da Primeira Série e das 
Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, imediatamente anterior, até a data do efetivo resgate 
(exclusive); (b) dos Encargos Moratórios, se houver; e (c) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros 
acréscimos referentes às Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme 
o caso; ou (ii) soma do valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, 
conforme o caso e da respectiva Remuneração, utilizando como taxa de desconto, base 252 Dias Úteis, 
a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com duration mais próxima 
à duration remanescente das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme 
o caso, na Data de Resgate Obrigatório Total, conforme cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em 
sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) apurada no 2º Dia Útil 
imediatamente anterior à Data de Resgate Obrigatório Total calculado conforme fórmula constante na 
Escritura de Emissão, e somado aos Encargos Moratórios, se houver, e a quaisquer obrigações pecuni-
árias e a outros acréscimos referentes às Debêntures; (r) Resgate Antecipado Facultativo Total: A 
Emissora poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar 
o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Primeira Série e da totalidade das Debêntures da 
Segunda Série (“Resgate Antecipado Facultativo”), nos termos da Resolução CMN 4.751 ou de outra 
forma, desde que venha a ser legalmente permitido e devidamente regulamentado pelo CMN, nos termos 
da Lei 12.431, e desde que se observem: (a) o prazo médio ponderado mínimo de 4 anos dos pagamen-
tos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo; e (b) o 
disposto no inciso II do artigo 1º, § 1º, da Lei 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou 
regulamentações aplicáveis, observadas as condições abaixo dispostas. O valor a ser pago pela Emissora 
em relação a cada uma das Debêntures, no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo, será equivalente 
ao valor indicado no item (i) ou no item (ii) a seguir, dos dois o maior: (i) Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, acrescido: (a) da 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, 
calculada, pro rata temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de 
Emissão) das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série ou a respectiva Data 
de Pagamento da Remuneração (inclusive) das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da 

Segunda Série, conforme o caso, imediatamente anterior, até a data do efetivo resgate (exclusive); (b) 
dos Encargos Moratórios, se houver; e (c) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos 
referentes às Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso; ou 
(ii) soma do valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso 
e da respectiva Remuneração, utilizando como taxa de desconto, base 252 Dias Úteis, a taxa interna de 
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com duration mais próxima à duration 
remanescente das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, 
na Data do Resgate Antecipado Facultativo, conforme cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua 
página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) apurada no 2º Dia Útil imedia-
tamente anterior à Data do Resgate Antecipado Facultativo calculado conforme fórmula constante na 
Escritura de Emissão, e somado aos Encargos Moratórios, se houver, e a quaisquer obrigações pecuni-
árias e a outros acréscimos referentes às Debêntures; (s) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a 
seu exclusivo critério, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto 
no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e ao disposto na Instrução da CVM nº 620, 
de 17/03/2020, após 2 anos contados da Data de Emissão (ou prazo inferior que venha a ser autorizado 
pela regulamentação aplicável da CVM e do CMN), ou seja, a partir de 15/10/2023 (inclusive), nos termos 
do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II da Lei 12.431, no que se refere às Debêntures da Primeira Série e às 
Debêntures da Segunda Série, adquirir Debêntures no mercado secundário (i) por valor igual ou inferior 
ao saldo do Valor Nominal Unitário ou ao Valor Nominal Atualizado, conforme o caso, acrescido da res-
pectiva Remuneração, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações 
financeiras; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Atualizado ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, 
acrescido da respectiva Remuneração, desde que observe as regras expedidas pela CVM. As Debêntu-
res que venham a ser adquiridas nestes termos poderão: (i) ser canceladas (neste caso, desde que 
permitido e devidamente regulamentado pela legislação aplicável); (ii) permanecer na tesouraria da 
Emissora; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observado o disposto nas regras expedidas pelo 
CMN, na Lei 12.431, para as Debêntures da Primeira Série e para as Debêntures da Segunda Série e na 
regulamentação aplicável. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria 
nos termos aqui dispostos, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos valores de 
Atualização Monetária, conforme aplicável, e respectiva Remuneração das demais Debêntures; (t) 
Amortização Extraordinária Facultativa: As Debêntures não estarão sujeitas à amortização extraordiná-
ria facultativa; (u) Vencimento Antecipado: Na hipótese de um Evento de Inadimplemento Automático, 
conforme definidos na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá considerar o vencimento 
antecipado automático de todas as obrigações decorrentes das Debêntures, observado o disposto na 
Escritura de Emissão, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial (devendo o 
Agente Fiduciário, no entanto, enviar à Emissora em até 2 Dias Úteis a contar da sua ciência, comuni-
cação escrita informando tal acontecimento), observados os respectivos prazos de cura, quando apli-
cável. Na hipótese de um Evento de Inadimplemento Não Automático, o Agente Fiduciário deverá con-
vocar, em até 2 Dias Úteis da data em que tomar conhecimento da ocorrência de qualquer dos referidos 
eventos, Assembleia Geral de Debenturistas, visando a deliberar sobre a declaração do vencimento 
antecipado das Debêntures; (v) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária, conforme 
aplicável, das Remunerações e do disposto na Escritura de Emissão acerca de Evento de Inadimplemento 
Automático e de Evento de Inadimplemento Não Automático, ocorrendo atraso no pagamento de qualquer 
quantia devida aos Debenturistas, o valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, inter-
pelação ou notificação judicial ou extrajudicial, a: (i) multa moratória convencional, irredutível e de 
natureza não compensatória, de 2% sobre o valor devido e não pago; e (ii) juros de mora calculados pro 
rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês 
sobre o montante devido e não pago; além das despesas incorridas para cobrança; (w) Colocação e 
Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos 
termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emis-
são, no âmbito da Oferta Restrita, com a intermediação dos Coordenadores, responsáveis pela colocação 
das Debêntures, nos termos do Contrato de Distribuição. O plano de distribuição seguirá o procedimento 
descrito na Instrução CVM 476, conforme previsto no Contrato de Distribuição. Para tanto, os Coorde-
nadores poderão acessar, no máximo, 75 Investidores Profissionais (conforme definido na Escritura de 
Emissão), sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 Investidores Profissionais; (x) 
Local de Pagamento e Direito de Recebimento dos Pagamentos: Os pagamentos a que fizerem jus as 
Debêntures serão efetuados pela Emissora no respectivo vencimento e em conformidade, conforme o 
caso: (i) com os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na 
B3; e/ou (ii) com os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3. Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturis-
tas nos termos da Escritura de Emissão aqueles que forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil 
imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (y) Comprovação de Titularidade: A Emissora 
não emitirá cautelas ou certificados de Debêntures, e, para todos os fins de direito, a titularidade das 
Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido 
como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3, em nome de cada 
Debenturista, quando esses títulos estiverem custodiados eletronicamente na B3; e (z) Repactuação: 
Não haverá repactuação programada das Debêntures. (II) contratar o Agente Fiduciário como agente 
fiduciário, instituição liquidante e escriturador, nos termos da Escritura de Emissão; (III) contratar os 
Coordenadores, mediante celebração do Contrato de Distribuição; (IV) autorizar a Diretoria da Companhia, 
bem como quaisquer de seus representantes legais, a: (a) discutir, negociar e definir os termos e con-
dições das Debêntures e que venham a ser aplicáveis à Oferta Restrita, desde que observado o acima 
disposto, em especial, as hipóteses de vencimento antecipado; (b) discutir, negociar e celebrar todos os 
documentos e praticar todos os atos relacionados à deliberação acima, incluindo discutir, negociar e 
celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aper-
feiçoamento da Emissão, bem como procurações, notificações, aditamentos e quaisquer outros docu-
mentos relacionados à Oferta Restrita, incluindo sem limitação, a Escritura de Emissão, o Contrato de 
Distribuição, e aditamento à Escritura de Emissão para ratificar o resultado do Procedimento de Book-
building; e (c) a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deli-
berações ora tomadas; e (V) ratificar de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou 
pelos seus procuradores no âmbito da Oferta Restrita até a presente data. Foi lembrado aos presentes 
que as deliberações tomadas na presente reunião estão sujeitas às normas de conduta aplicáveis 
previstas no artigo 48 da Instrução CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada, sem prejuízo da 
publicação de fato relevante conforme disposto na Resolução CVM nº 44, de 23/08/2021. Desta forma, 
foi solicitado que tais assuntos não sejam divulgados pelos membros do conselho de administração e 
presentes na reunião até a publicação de tal documento. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. 7. Presenças: Mesa: Presidente – Bruno Pessoa 
Serapião; Secretária –Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Membros do Conselho de Administração: 
Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi, 
Roberto Lucio Cerdeira Filho, Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita 
Nogueira e Denys Monteiro. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 
São Paulo, 15/10/2021. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Secretária.

Alphaville S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 01.09.2021

1. Data, Hora e Local. Em 01.09.2021, às 9:30 horas, por meio de videoconferência via Microsoft Teams, sistema que 
permite a identifi cação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação simultânea com 
os demais membros participantes, observado o disposto na IN nº 81, de 10.06.2020, do Ministério da Economia/Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração. 2. Convocação e Presença. Convocação realizada nos termos do §1º do Artigo 18, 
do Estatuto Social da Alphaville S.A. (“Companhia”), conforme Edital de Convocação tempestivamente enviado a todos 
os membros do Conselho de Administração em 26.08.2021. Compareceram os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Mariane 
Wiederkehr Grechinski, Antonio Fernando Checchia Wever, José Roberto de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos, Felipe 
Maffi a Queiroz Nobre e Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, representando, portanto, a totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo 
Sr. Antonio Fernando Checchia Wever. Ordem do Dia. Deliberar sobre: (i) a apresentação e discussão de atualizações 
gerais sobre os aspectos fi nanceiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao 
mês de julho de 2021; (ii) a aprovação do aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, Sem Garantia, Duas Séries, para Colocação Privada, da Primeira Emissão” celebrado 
pela Companhia em 20.12.2018 e documentos correlatos; e (iii) a extensão do prazo de duração do Plano de Recompra 
de Ações da Companhia. 4. Deliberações. Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, 
os membros do Conselho de Administração presentes registraram que: 4.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia: foram 
feitas pela Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Klausner Henrique Monteiro da Silva, Guilherme de Puppi e 
Silva e Gerson Cohen, as devidas atualizações gerais sobre aspectos fi nanceiros e operacionais da subsidiária da 
Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. (“AUSA”), referentes ao mês de julho de 2021, conforme material rubricado pelos 
Conselheiros presentes e arquivado na sede da Companhia, especialmente, mas, não se limitando aos seguintes temas: 
(a) resultado operacional e fi nanceiro da AUSA (este, ainda sujeito à revisão pela KPMG) referente ao mês de julho de 
2021 e acumulado no ano 2021; (b) atualização acerca das principais negociações e operações fi nanceiras em 
andamento, e monitoramento de covenants fi nanceiros e garantias; (c) atualização sobre as ações desenvolvidas e a 
serem desenvolvidas pelo “Comitê ESG” em relação às iniciativas para melhores práticas ambientais, sociais e de 
governança da AUSA, bem como apresentação sobre o Pacto Global da ONU - Organização das Nações Unidas; e (d) 
apresentação da Matriz de Riscos e Planos de Ação da AUSA. 4.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, por 
unanimidade e sem ressalvas, a celebração do aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Sem Garantia, Duas Séries, para Colocação Privada, da Primeira 
Emissão” celebrado pela Companhia em 20.12.2018 e documentos correlatos, com a ulterior autorização aos membros 
da Diretoria para adotarem todas e quaisquer medidas necessárias a este respeito. 4.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do 
Dia: respeitado o disposto no § 1º do artigo 30 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM 
567/2015, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o aditamento do programa de recompra de 
ações de emissão da Companhia aprovado na RCA realizada em 12.03.2021 (“Programa”), com o objetivo de estender o 
prazo máximo para a realização das operações de recompra de ações até 30.09.2021, restando mantidas todas as demais 
características deste Programa. 4.4. Não obstante não ter constado da Ordem do Dia, por estar presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração, foi aprovada a inclusão em pauta, para discussão dos presentes, de transação 
imobiliária para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário localizado no Município de Maceió, Estado do 
Alagoas (“Empreendimento”), envolvendo a TG Core, investidora da Companhia, e cujas condições comerciais, status de 
due diligence e riscos atrelados se encontram detalhados no material anexo à versão livro da presente Ata (a “Transação”), 
ressaltando-se que a Transação qualifi ca-se como uma operação entre partes relacionadas para os fi ns da Política de 
Transações com Partes Relacionadas e Administração de Confl itos de Interesses da Companhia (“Política”). Após a 
apresentação da administração sobre a Transação, os conselheiros discutiram os méritos da Transação, com base nos 
critérios estabelecidos na Política. Colocado o tema em votação, os conselheiros aprovaram a Transação por unanimidade 
de votos (com a abstenção do conselheiro Diego Siqueira Santos). 5. Encerramento. Nada mais a tratar, o Presidente 
declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e 
aprovada, foi assinada por todos os presentes. 6. Presença. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza – Presidente; e Antonio 
Fernando Checchia Wever – Secretário. Conselheiros Presentes: Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Mariane Wiederkehr 
Grechinski, Antonio Fernando Checchia Wever, José Roberto de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos, Felipe Maffi a 
Queiroz Nobre e Fernando Henrique de Aldemundo Pereira. São Paulo, 01.09.2021. Certifi camos que a presente confere 
com o original lavrado no livro próprio. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, Antonio Fernando Checchia 
Wever - Secretário. JUCESP nº 494.277/21-0 em 08.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IBGE cancela
contrato com

empresa
organizadora

do Censo
Demográfico

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) in-
formou na segunda-feira (18),
no Rio de Janeiro, que o contra-
to com o Cebraspe (Centro Bra-
sileiro de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Promoção de
Eventos) ,empresa organizadora
do processo seletivo simplifica-
do (PSS) do Censo Demográfico
2022, que termina hoje, não será
prorrogado. Em nota, esclareceu
“que o PSS para as funções de
recenseador, agente censitário
municipal e agente censitário
supervisor, que estava
suspenso, passará à condição
de cancelado”.

Acrescentou que, “confor-
me previsto no edital, em casos
como esse, de cancelamento, o
IBGE publicará nos seus canais
oficiais os procedimentos para
a devolução das taxas de ins-
crição já efetuadas”. O institu-
to já está adotando as providên-
cias para nova seleção de em-
presa organizadora do proces-
so seletivo para o Censo, a ser
realizado em 2022.

Em abril deste ano, o IBGE
decidiu suspender as provas do
processo seletivo para recense-
adores e agentes censitários
que vão trabalhar no Censo
2021, a ser realizado ano que
vem. A decisão de suspender as
provas foi tomada, segundo o
instituto, devido ao corte de
96% dos recursos previstos no
Orçamento Geral da União para
a realização do Censo
Demográfico, previsto para este
ano.

Para 2022, o orçamento para
a promoção do Censo
Demográfico é de R$ 2,2 bilhões.
O instituto  informou na sexta-
feira passada (15) que a Secreta-
ria Especial do Tesouro e Orça-
mento autorizou a
complementação de cerca de R$
292 milhões ao orçamento do
Censo Demográfico 2022. Com a
emenda ao Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (PLOA), a pes-
quisa receberá R$ 2.292.907.087.
(Agencia Brasil)

N2 Netbra Distribuição Integrada Ltda.
CNPJ/MF nº 19.391.041/0001-84 | NIRE 35.228.085.402

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os Sócios Quotistas a se reunirem em Assembleia Geral de Sócios a ser 
realizada no dia 25 de outubro 2021, às 11h00, na sede sociedade na Avenida Marques de São 
Vicente, nº 2219, Torre Corporate, 1º Andar, Sala 01-106, Água Branca, CEP 05036-040, para 
apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) alteração da administração da Sociedade; 
e (ii) demais assuntos de interesse dos sócios. Bruno Luiz Marçal Ceolin - Sócio/Administrador
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Rumo Malha Paulista S.A.
CNPJ/ME n° 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181 - Companhia Aberta - Categoria “B”

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de Setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 17 de setembro de 2021, às 10:00 horas por conferência telefônica. 2. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. Presenças: Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo. 4. Mesa: Daniel Rockenbach, como Presidente; Luiz Henrique Trajano Lima, como Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a
realização da 3ª (terceira) emissão (“Emissão”), pela Rumo Malha Paulista S.A. (“Companhia”), de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas)
séries (“Debêntures”), a serem ofertadas publicamente, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), da Lei nº 12.431,
de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei nº 12.431”), do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 (“Decreto nº 8.874”) da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores
Mobiliários”) e das demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis ora vigentes (“Oferta”); (ii) a celebração, entre a Companhia e instituição(ões) financeira(s) a ser(em) definida(s) (“Instituições
Financeiras”), de instrumentos de operações de troca de fluxos financeiros futuros (“Contratos de Swap”), e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia e a seus demais representantes legais para praticar todos os atos 
necessários para a formalização da deliberação acima mencionada, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Oferta, incluindo, mas não se limitando, a escritura de emissão das Debêntures
(“Escritura de Emissão”), o Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido) e seus eventuais aditamentos. 6. Deliberações: Instalada a reunião e após a análise dos itens constantes na ordem do dia, os membros do
conselho de administração aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) A realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições: (a) Número da Emissão: a Emissão representa a 3ª
(terceira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$1.250.000.000,00 (um bilhão e duzentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo
definido), observado o disposto no item (d) abaixo; (c) Data de Emissão das Debêntures: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será a data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de
Emissão”); (d) Número de Séries: a Emissão será realizada em 2 (duas) séries (“Primeira Série” e “Segunda Série”, respectivamente e, quando em conjunto “Séries”), sendo a primeira série composta por 750.000
(setecentas e cinquenta mil) Debêntures (“Debêntures da Primeira Série”) e a segunda série composta por 500.000 (quinhentas mil) Debêntures (“Debêntures da Segunda Série” e, quando em conjunto com as Debêntures
da Primeira Série, as “Debêntures”); (e) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil) Debêntures; (f) Valor Nominal Unitário: as Debêntures terão valor nominal unitário de
R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (g) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58, caput, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (h) Conversibilidade, Tipo e Forma: as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações, escriturais e nominativas, sem emissão
de cautelas e certificados; (i) Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados de Debêntures. Para todos os fins de
direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo escriturador. Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será expedido, por esta, extrato
atualizado em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; (j) Tratamento Tributário: caso qualquer Debenturista tenha imunidade ou isenção tributária além daquela prevista no
artigo 2° da Lei n° 12.431, que se aplica exclusivamente com relação às Debêntures da Segunda Série, este deverá encaminhar ao Banco Liquidante, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis anteriores à data prevista para
recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória do referido tratamento tributário julgada apropriada pelo Banco Liquidante, sob pena de ter descontado de seus pagamentos os valores devidos 
nos termos da legislação tributária em vigor. Caso a Companhia não utilize os recursos obtidos com a colocação das Debêntures da Segunda Série na forma prevista na Escritura de Emissão, dando causa ao seu 
desenquadramento nos termos do parágrafo 8º do artigo 1º da Lei n° 12.431, esta será responsável pela multa a ser paga nos termos da Lei n° 12.431, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor captado e não alocado no
Projeto de Investimento; (k) Evento Tributário: sem prejuízo da multa a ser paga pela Companhia em caso da Companhia não utilizar os recursos obtidos com a colocação das Debêntures da Segunda Série na forma prevista
na Escritura de Emissão, a qualquer momento durante a vigência das Debêntures da Segunda Série e até a data de sua liquidação integral: (i) as Debêntures da Segunda Série deixem de gozar do tratamento tributário previsto
na Lei nº 12.431; ou (ii) haja qualquer retenção de tributos sobre os rendimentos das Debêntures da Segunda Série (sem prejuízo da Fiança), por qualquer motivo, inclusive em razão de revogação ou alteração da Lei nº 12.431
ou edição de lei determinando a incidência de imposto de renda retido na fonte ou quaisquer outros tributos sobre os rendimentos das Debêntures da Segunda Série (“Evento Tributário”), em qualquer das hipóteses, a
Companhia (sem prejuízo da Fiança): (a) deverá arcar com todos os tributos que venham a ser devidos pelos titulares de Debêntures da Segunda Série, bem como com qualquer multa a ser paga nos termos da Lei nº 12.431, 
se aplicável, de modo que a Companhia deverá acrescer aos valores a serem pagos a título de Remuneração das Debêntures da Segunda Série valores adicionais suficientes para que os titulares de Debêntures da Segunda
Série recebam tais pagamentos como se os referidos valores não fossem incidentes, ou (b) sem prejuízo do disposto na letra “(a)” acima, estará autorizada, a seu exclusivo critério, a realizar Resgate Antecipado Facultativo
da totalidade das Debêntures da Segunda Série, independentemente de qualquer procedimento ou aprovação, nos termos da Resolução do CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019 (“Resolução CMN 4.751”). Até a
realização do resgate antecipado mencionado anteriormente, a Companhia (sem prejuízo da Fiança) deverá arcar com todos os tributos que venham a ser devidos pelos titulares de Debêntures da Segunda Série, bem como
com qualquer multa a ser paga nos termos da Lei nº 12.431, se aplicável, de modo que a Companhia deverá acrescer aos pagamentos de Remuneração das Debêntures da Segunda Série, valores adicionais suficientes para
que os titulares de Debêntures da Segunda Série recebam tais pagamentos como se os referidos valores não fossem incidentes, sendo certo que tais pagamentos serão realizados fora do âmbito da B3. Ainda, a Companhia
obriga-se a efetuar no prazo estabelecido na legislação em vigor o recolhimento de quaisquer tributos ou tarifas que incidam ou venham a incidir sobre as Debêntures da Segunda Série e que sejam legalmente atribuídos à
Companhia; (l) Depósito para Distribuição das Debêntures: as Debêntures serão depositadas para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; (m) Negociação das Debêntures: as Debêntures serão depositadas para negociação
no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As
Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição pelo investidor, nos termos do artigo 13
da Instrução CVM 476, exceto pelo lote de Debêntures objeto da garantia firme indicado no momento da subscrição, se houver, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º 
da Instrução CVM 476, observado, ainda, o cumprimento, pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476; (n) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: as
Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3, por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais (conforme definido abaixo), à vista, no
ato da subscrição (“Data de Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, na 1ª (primeira) Data de Integralização (“Primeira Data de Integralização”), ou pelo Valor Nominal Unitário ou Valor
Nominal Atualizado, conforme o caso, acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo) da respectiva Série, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização da respectiva série até a respectiva Data
de Integralização da respectiva Série, no caso das integralizações que ocorram após a Primeira Data de Integralização da respectiva Série; (o) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de
oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com a intermediação de
determinada instituição financeira líder (“Coordenador Líder”) e de outra instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, contratada para atuar na colocação das Debêntures (em conjunto 
com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), nos termos de contrato de distribuição das Debêntures, a ser celebrado entre a Companhia, a Rumo S.A. (“Fiadora”) e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”), tendo
como público-alvo investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”). (p) Coleta de Intenções de Investimento
(Procedimento de Bookbuilding): Os Coordenadores organizarão procedimento de coleta de intenções de investimento, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou
máximos, para verificação da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxa de juros, de forma a, de comum acordo com a Emissora, definir a taxa final da Sobretaxa da Primeira Série, observado o limite previsto
na Escritura de Emissão e dos Juros Remuneratórios da Segunda Série, observado o limite previsto na Escritura de Emissão (“Procedimento de Bookbuilding”); (q) Prazo de Subscrição: respeitado o atendimento dos
requisitos aplicáveis, conforme serão descritos na Escritura de Emissão, as Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição da Oferta, observado o disposto nos artigos 7º A, 8º,
parágrafo 2º, e 8º A da Instrução CVM 476, limitado à data limite de colocação, conforme será previsto no Contrato de Distribuição; (r) Destinação dos Recursos: (i) Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a 
Emissão das Debêntures da Primeira Série serão integralmente utilizados no âmbito de seus negócios de gestão ordinária, relacionados às atividades vinculadas ao “Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista S/A -
RMP”, celebrado em 30 de dezembro de 1998, entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, na qualidade de poder concedente, e a Companhia, conforme aditado (“Contra de Concessão”), (a) para o 
alongamento do perfil de endividamento da Companhia; e (b) o saldo, se houver, para reforço do capital de giro da Companhia; e (ii) nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874, da Portaria do Ministério da
Infraestrutura, da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011, e da Portaria GM do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (atualmente denominado Ministério da
Infraestrutura) nº 009, de 27 de janeiro de 2012 (“Portaria 009/2012”), a totalidade dos recursos líquidos captados pela Companhia por meio das Debêntures da Segunda Série destinar-se-á, única e exclusivamente, para
investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto de investimento em infraestrutura na área de transporte e logística no setor ferroviário da Companhia, que tenham ocorrido
em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta, conforme serão descritas na Escritura de Emissão (“Projeto de Investimento”); (s) Garantia Fidejussória: as Debêntures contarão
com garantia fidejussória, na forma de fiança, ou outra garantia que venha a substituí-la, inclusive garantias reais ou fidejussórias, a ser prestada pela Fiadora, a qual se obrigará, solidariamente com a Companhia, em caráter
irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadora, codevedora solidária, principal pagadora e solidariamente (com a Companhia) responsável por todas as Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura
de Emissão) (“Fiança”); (t) Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e de resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na
Escritura de Emissão, o prazo: (i) das Debêntures da Primeira Série será de 6 (seis) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2027 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); e (ii) das 
Debêntures da Segunda Série será de 12 (doze) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2033 (“Data de Vencimento da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento
Primeira Série, “Data de Vencimento”); (u) Remuneração das Debêntures da Primeira Série: (i) Atualização monetária das Debêntures da Primeira Série: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série não
será atualizado monetariamente; (ii) Juros remuneratórios das Debêntures da Primeira Série: sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série incidirão
juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br), sendo certo que a Taxa
DI, para os fins da Escritura de Emissão, nunca será inferior a zero (“Taxa DI”), acrescida de um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento
de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Sobretaxa da Primeira Série” e, em conjunto com a Taxa DI,
referidas como “Remuneração da Primeira Série”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série ou 
a data de pagamento da Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. A Remuneração da Primeira Série será calculada de acordo com a fórmula prevista na
Escritura de Emissão. Os demais termos e condições da Remuneração da Primeira Série serão previstos na Escritura de Emissão; (v) Pagamento da Remuneração da Primeira Série: sem prejuízo dos pagamentos em
decorrência de resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série, de amortização extraordinária das Debêntures da Primeira Série ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Primeira
Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da Primeira Série será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro
pagamento em 15 de abril de 2022 e o último, na Data de Vencimento da Primeira Série; (w) Remuneração das Debêntures da Segunda Série: (i) Atualização monetária das Debêntures da Segunda Série: o Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Segunda Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures
da Segunda Série até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série ou
ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série (“Valor Nominal Atualizado”). A Atualização Monetária será calculada pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, conforme fórmula a ser prevista na
Escritura de Emissão. (ii) Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série: sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitados a (i) 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao
ano, acrescidos exponencialmente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2035, divulgada pela ANBIMA na data de realização do Procedimento de Bookbuilding; ou (ii) 5,00%
(cinco por cento) ao ano, entre os itens (i) e (ii) o que for maior na Data de Apuração (“Juros Remuneratórios da Segunda Série” e, em conjunto com a Atualização Monetária, “Remuneração da Segunda Série”). Os
respectivos Juros Remuneratórios da Segunda Série serão calculados em regime de capitalização composta de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures da
Segunda Série ou a data de pagamento da Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. A Remuneração da Segunda Série será calculada de acordo com a
fórmula prevista na Escritura de Emissão. Os demais termos e condições da Remuneração da Segunda Série serão previstos na Escritura de Emissão; (x) Pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série: sem
prejuízo de pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série, desde que venha a ser permitido e devidamente regulamentado pelo CMN, nos termos da Resolução 4.751 e da Lei nº
12.431, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da Segunda Série será paga semestralmente a partir da
Data de Emissão, sendo, portanto, os pagamentos devidos no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de abril de 2022 e o último, na Data de Vencimento da Segunda Série;
(y) Pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série: ressalvadas as hipóteses de pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures da Primeira Série, de amortização
extraordinária das Debêntures da Primeira Série, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Primeira Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em 1 (uma) única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série; (z) Pagamento do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da
Segunda Série: ressalvadas as hipóteses de pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série, desde que venha a ser legalmente permitido e devidamente regulamentado pelo CMN,
nos termos da Resolução CMN 4.751 e da Lei nº 12.431, de amortização extraordinária das Debêntures da Segunda Série, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures da Segunda Série, nos 
termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 1 (uma) única parcela, na Data de Vencimento da Segunda Série; (aa) Local de Pagamento: os 
pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia e/ou pela Fiadora no respectivo vencimento, conforme o caso: (a) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures
custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso; (b) por meio do escriturador, para os Debenturistas que não tiverem suas Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (c) na sede da Companhia e/ou da Fiadora,
para os pagamentos que não possam ser realizados por meio do escriturador ou da B3 (“Local de Pagamento”); (bb) Encargos Moratórios: sem prejuízo do pagamento da Remuneração, ocorrendo impontualidade no
pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas relativamente a qualquer obrigação decorrente da Escritura de Emissão, e observados os eventos de inadimplemento que poderão acarretar o vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (i) juros de mora não compensatórios calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago; e (ii) multa
moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”). Os Encargos Moratórios ora estabelecidos incidirão desde o efetivo
descumprimento da obrigação respectiva até a data do seu efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (cc) Amortização Extraordinária Facultativa da Primeira
Série: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a partir, inclusive, de 15 de abril de 2024, amortizações extraordinárias sobre o saldo do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da Primeira Série,
de acordo com os procedimentos a serem previstos na Escritura de Emissão. O pagamento da parcela a ser amortizada do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, sempre limitada a 98% (noventa
e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, deverá ser acrescida da Remuneração da Primeira Série, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização das
Debêntures da Primeira Série ou a data de pagamento da Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio, flat, incidente sobre o valor da
amortização extraordinária descrito acima (observado que, caso a Amortização Extraordinária Primeira Série aconteça em qualquer data de amortização e/ou de pagamento da Remuneração da Primeira Série, deverão ser
desconsiderados tais valores), correspondente a 0,30% (trinta centésimos) por cento multiplicado pelo prazo remanescente das Debêntures da Primeira Série. (dd) Amortização Extraordinária Facultativa da Segunda
Série: nos termos da Resolução CMN 4.751 ou de outra forma, desde que venha a ser permitido pelas regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis, desde que: (i) após o prazo médio ponderado
dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data da efetiva amortização extraordinária facultativa superar 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Resolução CMN 4.751, ou a partir de 15 de
outubro de 2025 (inclusive), e desde que venha a ser legalmente permitido, nos termos no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 12.431, da regulamentação do CMN ou de outra legislação ou regulamentação aplicável, o
que for maior; ou, ainda, (ii) na ocorrência de um Evento Tributário, conforme definido na Escritura de Emissão, e, neste caso, desde que já tenha transcorrido o prazo indicado no inciso I, do artigo 1º da Resolução CMN 4.751,
ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar amortizações extraordinárias sobre o Valor Nominal Atualizado da totalidade das
Debêntures da Segunda Série, de acordo com os procedimentos previstos na Escritura de Emissão. O valor a ser pago pela Companhia em relação a cada uma das Debêntures da Segunda Série, no âmbito da Amortização
Extraordinária Segunda Série, será equivalente ao valor indicado na alínea (a) ou (b) abaixo, dos 2 (dois) o que for maior; (a) parcela do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série a ser amortizada, limitada 
a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescida (i) da Remuneração da Segunda Série, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização das
Debêntures da Segunda Série ou a data de pagamento da Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Segunda Série (exclusive); (ii) dos 
Encargos Moratórios, se houver; e (iii) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures da Segunda Série; ou (b) valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização
do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescida (i) da Remuneração da Segunda
Série, utilizando como taxa de desconto a taxa interna de retorno do título público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com duration mais próxima a duration remanescente das Debêntures da Segunda Série, na
data da Amortização Extraordinária Segunda Série, utilizando-se a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) apurada no segundo Dia Útil
imediatamente anterior à data da Amortização Extraordinária Segunda Série, calculado conforme previsto na Escritura de Emissão, e (ii) dos Encargos Moratórios, se houver; e (iii) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros
acréscimos referentes às Debêntures da Segunda Série, conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão; (ee) Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar,
a qualquer tempo a partir, inclusive, de 15 de abril de 2024, independentemente de qualquer aprovação, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Primeira Série (sendo vedado o resgate parcial), com o
consequente cancelamento de tais Debêntures da Primeira Série, de acordo com os procedimentos previstos na Escritura de Emissão. O Resgate Antecipado das Debêntures da Primeira Série será realizado mediante o
pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, acrescido da Remuneração da Primeira Série, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures da
Primeira Série ou a data de pagamento da Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio, flat, incidente sobre o valor do resgate antecipado
descrito acima (observado que, caso o Resgate Antecipado Primeira Série aconteça em qualquer data de amortização e/ou de pagamento da Remuneração da Primeira Série, deverão ser desconsiderados tais valores),
correspondente a 0,30% (trinta centésimos por cento) multiplicado pelo prazo remanescente das Debêntures da Primeira Série; (ff) Resgate Antecipado Facultativo da Segunda Série: nos termos da Resolução CMN 4.751
ou de outra forma, desde que permitido pelas regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis, desde que (i) após o prazo médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão
e a data do efetivo resgate antecipado facultativo superar 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Resolução CMN 4.751, ou a partir de 15 de outubro de 2025 (inclusive), desde que venha a ser legalmente
permitido, nos termos no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 12.431, da regulamentação do CMN ou de outra legislação ou regulamentação aplicável, o que for maior; ou, ainda, (ii) na ocorrência de um Evento Tributário,
conforme definido na Escritura de Emissão, e, neste caso, desde que já tenha transcorrido o prazo indicado no inciso I, do artigo 1º da Resolução CMN 4.751 ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou
regulamentação aplicáveis, a Companhia poderá, independentemente de qualquer aprovação, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Segunda Série (sendo vedado o resgate parcial), com o
consequente cancelamento de tais Debêntures da Segunda Série, de acordo com os procedimentos previstos na Escritura de Emissão. O valor a ser pago pela Companhia em relação a cada uma das Debêntures da Segunda
Série, no âmbito do Resgate Antecipado Segunda Série, será equivalente ao valor indicado na alínea (a) ou (b) abaixo, dos 2 (dois) o que for maior: (a) Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescido
(i) da Remuneração da Segunda Série, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures da Segunda Série ou a data de pagamento da Remuneração da Segunda Série imediatamente
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Segunda Série (exclusive); (ii) dos Encargos Moratórios, se houver; e (iii) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures
da Segunda Série; ou (b) valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescida, (i) da Remuneração da Segunda Série,
utilizando como taxa de desconto a taxa interna de retorno do título público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com duration mais próxima a duration remanescente das Debêntures da Segunda Série, na data do
Resgate Antecipado Segunda Série, utilizando-se a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) apurada no segundo Dia Útil imediatamente
anterior à data do Resgate Antecipado Segunda Série, calculado conforme cláusula abaixo, e (ii) dos Encargos Moratórios, se houver, e (iii) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures
da Segunda Série; (gg) Oferta de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado da
totalidade (sendo vedada oferta facultativa de resgate antecipado parcial) das Debêntures da Primeira Série, de acordo com os termos e condições que serão previstos na Escritura de Emissão; (hh) Oferta de Resgate
Antecipado Facultativo da Segunda Série: sem prejuízo da possibilidade de Resgate Antecipado Facultativo, nos termos da Resolução CMN 4.751 ou de outra forma, desde que permitido pelas regras expedidas pelo CMN
e pela legislação e regulamentação aplicáveis, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade (sendo vedada oferta facultativa de resgate antecipado parcial) das Debêntures
da Segunda Série, desde que já tenha transcorrido o prazo indicado no inciso I, do artigo 1º da Resolução CMN 4.751 ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis, de acordo com os 
termos e condições que serão previstos na Escritura de Emissão; (ii) Aquisição Facultativa: as Debêntures poderão ser adquiridas pela Companhia, no mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista
vendedor e observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário ou ao Valor Nominal Atualizado, conforme o caso, devendo o fato constar do
relatório da administração e das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, conforme definido na Escritura de Emissão, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário ou ao Valor Nominal Atualizado, conforme 
o caso, desde que observe as regras expedidas pela CVM; (jj) Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures da Primeira Série: ocorrido o evento descrito na Cláusula 5.7.1.4 da Escritura de Emissão, a Companhia
estará obrigada a realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Primeira Série, observado o procedimento que será descrito na Escritura de Emissão. O Resgate Obrigatório da Primeira Série será realizado 
mediante o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, acrescido da Remuneração da Primeira Série, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures 
da Primeira Série ou a data de pagamento da Remuneração da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; (kk) Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures da Segunda
Série: ocorrido o evento descrito na Cláusula 5.7.2.3 da Escritura de Emissão e desde que transcorrido o prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos considerando os pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão
e a data do efetivo resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Resolução CMN 4.751 e calculado nos termos da Resolução do CMN nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 
(“Resolução CMN 3.947”), a Companhia estará obrigada a realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Segunda Série, observado o procedimento que será descrito na Escritura de Emissão. O Resgate 
Obrigatório Segunda Série poderá ser realizado apenas em períodos de, no mínimo, 30 (trinta) dias contados do primeiro Dia Útil após ser alcançado o prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos entre a Data de
Emissão e a data do efetivo Resgate Obrigatório Segunda Série (“Data de Resgate”), calculado nos termos da Resolução CMN 3.947, sendo certo que a Companhia deverá realizar o Resgate Obrigatório da Segunda Série
na Data de Resgate subsequente à verificação do evento descrito na Cláusula 6.5.2 da Escritura de Emissão. O valor a ser pago pela Companhia em relação a cada uma das Debêntures da Segunda Série, no âmbito do
Resgate Obrigatório da Segunda Série, será equivalente ao valor indicado na alínea (a) e (b) abaixo, dos 2 (dois) o que for maior: (a) o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série será acrescido: (i) da
Remuneração da Segunda Série, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização da Segunda Série ou a data de pagamento da Remuneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso,
até a data do efetivo Resgate Obrigatório da Segunda Série (exclusive); (ii) dos Encargos Moratórios, se houver; e (iii) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures da Segunda Série;
ou (b) valor presente das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescido, (i) da Remuneração da Segunda Série, utilizando como taxa de
desconto a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento mais próximo ao prazo médio remanescente das Debêntures da Segunda Série, calculado conforme previsto na Escritura
de Emissão; (ii) dos Encargos Moratórios, se houver; e (iii) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures da Segunda Série; (ll) Vencimento Antecipado: as Debêntures poderão ser
vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado a serem definidas na Escritura de Emissão; (mm) Demais Termos e Condições: as demais características das Debêntures, as
quais regerão a Emissão durante todo o prazo de vigência das Debêntures, estarão descritas na Escritura de Emissão. (ii) a celebração, entre a Companhia e Instituições Financeiras de Contratos de Swap, ou outra garantia 
que venha a substituí-la, inclusive garantias reais ou fidejussórias; e (iii) a autorização a quaisquer dos membros da Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para, observado o Estatuto Social da
Companhia, praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão acima deliberada, inclusive, mas não somente: (a) negociar e celebrar a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição e seus eventuais
aditamentos, de acordo com as condições determinadas nesta reunião e outras que os membros do conselho entendam necessárias; (b) negociar todos os demais termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão
e à Oferta, inclusive, mas sem limitação, a contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário e demais prestadores de serviços no âmbito da Oferta, incluindo, mas
não limitando, aos Coordenadores, assessores jurídicos, agente ou banco liquidante e escriturador, agente fiduciário, agência de classificação de risco; e (c) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações
aqui consubstanciadas, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e da Oferta e assinar os documentos necessários à sua efetivação e seus eventuais aditamentos, inclusive, dentre outros, a publicação e o registro
dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes e a tomada das medidas necessárias perante a B3, a ANBIMA, a CVM ou quaisquer outros órgãos ou autarquias junto aos quais seja necessária a
adoção de quaisquer medidas para a implementação da Emissão e da Oferta. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada 
e assinada pelos presentes. (Assinaturas:) Mesa: Daniel Rockenbach, como Presidente; Luiz Henrique Trajano Lima, como Secretário. Conselheiros: Daniel Rockenbach, Fernanda Verzenhassi Sacchi e Julio Cesar da Silva
Julio. Confere com a original lavrada em livro próprio. Curitiba, 17 de setembro de 2021. Luiz Henrique Trajano Lima - Secretário. JUCESP nº 462.467/21-1 em 30/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Apê11 Tecnologia e Negócios Imobiliários Ltda.

Instrumento de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações
Pelo presente, Marcelo Perez Rosenburg

Leonardo Vieiralves Azevedo, brasileiro, casado, empresário,

Únicos sócios da APÊ11 Tecnologia e Negócios Imobiliários Ltda.

(“ ”), resolvem transformar a 1. 

2. 

1.400.000 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal

3. Apê11 Tecnologia e Negócios Imobiliários
Ltda.” para “Apê11 Tecnologia e Negócios Imobiliários S.A.”, sendo mantido o nome fantasia “Apê11”. 4. 

5. i) 
ii) iii) desenvolvimento e licenciamento de

iv) v) 
cadastrais. 6. 

i) como Diretor Presidente Leonardo Vieiralves Azevedo ii) como Diretor Financeiro e Responsável Técnico
Marcelo Perez Rosenburg

Marcelo Perez Rosenburg

7. 8. 
Anexo I

Instrumento de Transformação de Sociedade Ltda. em S.A., na presença
Acionista, Diretor Financeiro e Responsável Técnico: Marcelo Perez Rosenburg. Acionista e Diretor Presidente:

Leonardo Vieiralves Azevedo. Visto do Advogado:
Apê11

Tecnologia e Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia
alterada (“ Parágrafo Único

Parágrafo Único
(a)

(b) (c) desenvolvimento e
(d) (e) cobranças

Parágrafo Único

Artigo 10

termos da lei. Parágrafo Único

referido(s) acordo(s). Artigo 11

Artigo 12
Parágrafo Único

Artigo 13
Artigo 14

Nos seus impedimentos ou
No caso

As
Artigo

15

 As
Artigo 16

 Compete

Artigo 17

se tratar de mandato ad judicia

Artigo 19

aplicável, podendo ser reeleitos. 
Artigo 20

Artigo 21

Parágrafo Único

Artigo 23

referida no caput
Artigo 24

ad referendum
Artigo 26

”). 

(“Câmara

 As Partes

seja. 

Artigo 30
Artigo 31

compliance
Foreign Account Tax Compliance Act

compliance
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Planner Holding Financeira S.A.
CNPJ/ME nº 08.088.455/0001-12 - NIRE 35.300.331.648

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05.10.2020
1. Data, Hora e Local: Realizado às 10h00 do dia 05.10.2020, na sede social da Planner Holding Financeira S.A 
(‘’Companhia”), CNPJ/ME 08.088.455/0001-12, localizada em São Paulo/SP, sito à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 
10º andar, ltaim Bibi, CEP 04538-132. 2. Convocação, Presença, Quórum e Instalação: Dispensada a publicação 
de editais de convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estarem 
presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi cou das suas assinaturas na Lista 
de Presença de Acionistas, o qual permanece arquivado na sede da Companhia. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Carlos 
Arnaldo Borges de Souza (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Artur Martins de Figueiredo (“Secretário”), conforme 
indicação do Presidente. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar em AGE sobre: (i) Da conversão de 31.561.763 ações 
ordinárias, de emissão do Companhia, em ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, na proporção de uma 
ação preferencial para cada uma ação ordinária, conferindo os direitos previstas às ações preferenciais ora convertidos; 
(ii) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para adequá-lo à conversão de ações ordinários em ações preferenciais; 
(iii) inclusão do artigo 24 no Estatuto Social da Companhia; (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (v) 
Autorização à administração da Companhia a proceder com os implementações aprovadas nesta Assembleia. 5. 
Deliberações: Preliminarmente, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos 
do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. Em ato contínuo, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, as seguintes 
deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais. 
Aprovam a conversão de 31.561.763 ações ordinárias, de emissão da Companhia, em ações preferenciais nominativas, 
sem valor nominal na proporção de uma ação preferencial para cada uma ação ordinária. As ações preferenciais ora 
emitidas terão prioridade na distribuição de dividendos, fi xo ou mínimo e prioridade no reembolso do capital, com prêmio 
ou sem ele, nos termos do artigo 17, inciso IlI da Lei das S.A. 5.1.1. As ações ordinárias ora convertidas em preferenciais 
são de titularidade única e exclusiva do acionista Jaguar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 
fundo de investimento em participações, CNPJ/ME 32.203.088/0001-35, (“Jaguar”), que passará a deter, a partir da 
presente data, 31.561.763 ações preferenciais com os direitos previstos do artigo 17, inciso IlI da Lei das S.A. 5.2. Da 
alteração do Estatuto Social. Em virtude da aprovação do item 5.1. acima, fi ca alterado o artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º O Capital Social é de R$ 24.992.179,39, 
dividido em 31.561.763 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 31.561.763 ações preferenciais nominativas, 
sem valor nominal. § 1º: Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações, da Assembleia Geral. § 2º: Cada 
ação preferencial terá prioridade na distribuição de dividendo, fi xo ou mínimo e prioridade no reembolso do capital, com 
prêmio ou sem ele, nos termos do inciso IlI, artigo 17, da lei nº 6.404/76, conforme alterado (“Lei das S.A.”). 5.3. Da 
inclusão do artigo 24 no Estatuto Social da Companhia. Na eventualidade dos acionistas celebrarem acordo 
de acionistas, os acionistas optam por incluir o artigo 24 no estatuto social da Companhia, o qual passará o constar com 
a seguinte redação: Artigo 24º Nos termos do artigo 118 da Lei 6.404/76, qualquer acordo de acionistas que estabeleça 
as condições de compra e venda de suas ações, o direito de preferência na compra dos mesmos e o exercício do direito 
de voto ou outras avenças serão arquivados na sede da Companhia e averbados nos livros da instituição depositária, 
devendo ser sempre observados pela Companhia e pelos acionistas signatários. § Único. As obrigações e responsabilidades 
resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados 
nos livros da instituição depositária. Os administradores do Companhia zelarão pela observância desses acordos, abstendo-
se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos termos, devendo declarar a invalidade do voto proferido 
pelo acionista ou administrador em contrariedade com os termos de tais acordos. 5.4. Da consolidação do Estatuto 
Social. Em razão das deliberações acima e de modo a consolidar os atos societários da Companhia, fi ca consolidado o 
Estatuto Social da Companhia, na forma do “Anexo I” a esta Ata. 5.5. Da Autorização à Administração. autorizar 
os administradores e procuradores da Companhia a tomar(em) todas e quaisquer providências necessárias e cabíveis 
para efetivar e implementar as deliberações desta Assembleia, bem como para proceder ao posterior arquivamento desta 
ata na JUCESP, alterações e atualizações nos livros sociais, e publicações legais cabíveis. 6. Encerramento e Assinaturas: 
Nada mais a tratar, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram suspensos os trabalhas para lavratura desta ata. 
Sendo reaberto os trabalhos, a presente ata foi lida, conferida e aprovada, sem restrições ou ressalvas, tendo assinada 
por todos. Presidente: Sr. Carlos Arnaldo Borges de Souza; Secretário: Sr. Artur Martins de Figueiredo. Acionistas: 
Jaguar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua administradora Planner Trustee 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; CZ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado 
por sua administradora Planner Corretora de Valores S.A. Confere com a via original lavrado em livro próprio. São Paulo/
SP, 05.10.2020. Mesa: Carlos Arnaldo Borges de Souza - Presidente, Artur Martins de Figueiredo - Secretário. 
JUCESP nº 435.362/21-5 em 03.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa-SP.
EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1005701-15.2020.8.26.0004 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a).
Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ROSEMARI GIANNICO
FERRAZ LUZ, Casada, RG 3782858, CPF
118.070.088-00 e JOSÉ LUIZ FERRAZ LUZ,
Casado, RG 2276869, CPF 063.754.568-00, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Condomínio Edificio São
João, objetivando o recebimento do valor de
R$6.979,47 (junho/2020), referente às taxas
condominiais inadimplidas dos exercícios de 2019 e
2020. Encontrando-se os executados em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do
CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir dos
30 dias supra, fluindo da data da publicação única
ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso
III do CPC), paguem o débito, devendo o mesmo ser
atualizado e acrescido das custas e honorários na
época do pagamento com a advertência de que esta
verba será reduzida pela metade na hipótese de
integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereçam
embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do
CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em
execução (incluindo custas e honorários de
advogado), no prazo para oferta dos embargos,
permitirá aos executados requerer seja admitido o
pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mê s.
Não efetuado o pagamento procederá a penhora e
avaliação de tantos bens quantos bastem para a
satisfação da dívida, ficando advertidos que será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo-SP.     J - 16 e 19/10
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL -  MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO MENSAGEIRO
MOTOCICLISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO E DE ELISABETE MARQUES DA
COSTA OLIVEIRA. STEFANIE CAETANA OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/01/1997), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA E DE MARIA CAETANA
DE SOUZA.

VINÍCIUS SOUSA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (28/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JURANDIR SOUSA SANTOS E DE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. CYNTIA CAETANO DE FREITAS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/03/
1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANUEL RODRIGUES DE
FREITAS FILHO E DE MARLI CAETANO RODRIGUES DE FREITAS.

DAVID ALCOLÉA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENVOLVEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (03/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
DAVID ALCOLÉA E DE JACIRA FERREIRA DOS SANTOS. JULIANA DOS SANTOS ARAUJO,  ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/01/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO E DE
SIMONE MOREIRA DOS SANTOS ARAUJO.

ÉRICA GUEDES CARUSO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PRODUTORA DE EVENTOS,
NASCIDA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP NO DIA (22/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE NEWTON CARUSO E DE VALERIA GUEDES CARUSO. CAMILA SILVA
MENDES GAIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (27/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE ANTONIO
MENDES GAIA E DE ANETE FATIMA SILVA MENDES GAIA.

JOSE LUCAS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE CAIXA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CICERO DO NASCIMENTO SILVA E DE EDITE SOUTO DOS SANTOS. THAÍS HELENA
DE SOUSA FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (22/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO
FERNANDES E DE MARIA ALICE DE SOUSA FERNANDES.

DANIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA SANTORO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
JURÍDICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FERNANDO ANVERSA SANTORO E DE MARCIA REGINA GUIMARÃES
DE OLIVEIRA SANTORO. RAFAELA FERNANDA CAMARGO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
QUÍMICA, NASCIDA EM CAMPINAS, SP NO DIA (18/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
CAMPINAS, SP, FILHA DE OSMAIL ROSA CAMARGO E DE MARISA BEATRIZ DAINESE CAMARGO.

GILBERTO RODRIGUES DE BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LIDER DE LIMPEZA,
NASCIDO EM BOA NOVA, BA NO DIA (17/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DE BRITO E DE MARIA DA GLORIA RIBEIRO SANTOS.
BRAYAN SILVA REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM PARAIBANO,
MA NO DIA (16/10/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MAURO REIS
ALCÂNTARA BARROS E DE SUELI CABRAL DA SILVA.

MATEUS VANZIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM MANAUS,
AM NO DIA (25/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE LUIZ
VANZIN E DE IONARA NOEMIA VANZIN. CAROLINE FERLIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
COMÉRCIO EXTERIOR, NASCIDA EM CAÇADOR, SC NO DIA (23/02/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ MARQUES ARTUR FERLIN E DE ROSEMARI
MENEGAZZO FERLIN.

JOÃO MARIANO LOBATO COLLET DIAS RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
INTERNACIONALISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/04/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO DIAS RODRIGUES E DE AMELIA LOBATO
COLLET DIAS RODRIGUES. JULIANA MAGYAR LOPES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE CILAS ALBERTO DE OLIVEIRA LOPES E DE MONICA MAGYAR DE SOUZA
LOPES.

REGINALDO ALVES MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDO EM
MACAJUBA, BA NO DIA (03/11/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
NIVALDO SILVA MOREIRA E DE SANDRA CARDODO ALVES. GISELE CARDOSO DE LIMA, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/07/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLEDSON GALDINO DE LIMA E DE
SIZETE CARDOSO DOS SANTOS.

DIEGO DIAS RENOVATO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (11/02/2003), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ROSEMILDO RENOVATO E DE ADRIANA DIAS DELMIRO. ANNA LUIZA DE SANTANA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/02/2005),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALOÍ DE JESUS SILVA E DE RUTE
FONSECA DE SANTANA.

ZEILDO DOS PASSOS RODRIGUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENCARREGADO
DE MANUTENÇÃO, NASCIDO EM CANSANÇÃO, BA NO DIA (09/02/1963), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ELIEZER RDORIGUES E DE ADELAIDE DE PASSOS.
ELIZABETE ARCANNJO DA INVENÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM CANSANÇÃO, BA NO DIA (12/05/1962), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE RAFAEL ARCANJO DA INVENÇÃO E DE PLACIDA GOMES DA INVENÇÃO.

JOSÉ AUGUSTO ALVESI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (16/11/1946), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOÃO ALVESI E DE AMÉLIA CAPELA ALVESI. ADRIANA APARECIDA RODRIGUES, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/08/1976),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON ALMEIDA RODRIGUES E DE
AIDA LAURENCIA RODRIGUES.

CARLOS EDUARDO DIAS SANTANA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/04/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE DONIZETTI ROQUE SANTANA E DE ANGELA MARIA DIAS SANTANA. MARISA
APARECIDA DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM
BRAGANÇA PAULISTA, SP NO DIA (22/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ BENEDITO DE SOUZA E DE MARIA APARECIDA DA CUNHA SOUZA.

EDUARDO ALEXANDRE FERREIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR
DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, NASCIDO EM PARNAMIRIM, RN NO DIA (23/02/1989), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ RIVANILTON SILVA E DE FLAVIA LÚCIA
FERREIRA SILVA. ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM PAULISTA, PE NO DIA (24/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO CEZAR FERREIRA DE LIMA E DE ANA MARIA DA SILVA LIMA.

MATHEUS COSTA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÚSICO, NASCIDO EM SANTO
ANDRÉ, SP NO DIA (08/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE DAVI
PEREIRA DA SILVA E DE ELISANGELA SILVA DA COSTA. JULIANA MOTA GOMES, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/09/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOAO VALDECIO MOTA GOMES E DE
VERA LUCIA MOTA GOMES.

ESDRAS EDUARDO SILVA DOS ANJOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/10/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EDUARDO SERGIO CARVALHO DOS ANJOS E DE SIMONE DA SILVA DOS ANJOS.
PAMELA GONÇALVES SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE SEGUROS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/02/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE VAGNER SANTOS SOUZA E DE LUCIMEIRE GONÇAVES.

CARLOS ALBERTO DE JESUS DEL SANT O, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO LÍDER DE
ESTOQUE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/09/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LOURENÇO DEL SANTO E DE ELZA DE JESUS DEL SANTO. MARIA DO
SOCORRO PATRÍCIO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA
EM SERRITA, PE NO DIA (13/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO DE SOUZA E DE MARIA ANUNCIADA DE SOUZA.

TIAGO FERNANDO ZEFERINO SAMPAIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE FLORISVALDO SAMPAIO E DE MARIA CRISTINA ZEFERINO.
FERNANDA NASCIMENTO FERREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
SAÚDE BUCAL, NASCIDA EM GANDU, BA NO DIA (14/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE NELSON BORGES FERREIRA E DE JOSEFA ANDRADE NASCIMENTO.

GABRIEL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPRESENTANTE COMERCIAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AMARO JOSE DA SILVA E DE MARIA LOURDES DA SILVA. GIOVANNA DI GIORGIO
RONCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO REPRESENTANTE COMERCIAL, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (01/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MILTON RONCO E DE ANA CRISTINA DI GIORGIO RONCO.

MARCIO GASTÃO COELHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PROGRAMADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO BERNARDO DO
CAMPO, SP, FILHO DE JOSÉ DE VASCONCELOS COELHO E DE MARIA APARECIDA COELHO.
CRISTINA DOMINGOS MENDONÇA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MANUEL PEREIRA DE MENDONÇA E DE MARIA DA PENHA DOMINGOS MENDONÇA.

JOÃO PAULO DOS SANTOS PRATES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CABELEIREIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/01/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE OTAVIANO ALVES PRATES E DE LÉIA MARIA EGIDIA PRATES. MICHELE SILVA RAMOS
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (20/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ IVO RAMOS
DOS SANTOS E DE MARIA APARECIDA DA SILVA.

RODRIGO RAMOS BARBOSA DE MENEZES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (19/10/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE RUI BARBOSA DE MENEZES E DE MARIA JOSÉ DE
FIGUEIREDO RAMOS. DEBORA ALINE MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PSICÓLOGA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (09/06/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIS GONZAGA MARQUES E DE MARIA HELENA
GASPARIN MARQUES.

LUCAS DIAS MORAES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE LÍDER, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (08/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
AGNALDO CELESTINO MORAES E DE NAIR DIAS DAMASCENO MORAES. PRISCILA SILVA SOUZA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/03/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SERGIO SOUZA E DE MARIA LUCIA
SILVA SOUZA.

ULISSES AUGUSTO COSTA DE SÁ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE HUDSON FRANCISCO RODRIGUES DE SÁ E DE SILVANA MARIA COSTA DE SÁ. MARIANNA
RODRIGUES DE ALCÂNTARA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
PLANEJAMENTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DIRCEU MISSIAS DE ALCÂNTARA E DE ADRIANA RODRIGUES DE
ALCÃNTARA.

ALAN LIMA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SALVADOR, BA NO DIA (20/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
AILTON DOS SANTOS SILVA E DE ANA MERCIA LIMA DA SILVA. CAROLINA AGUIAR DOS REIS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/07/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVANILDO GOMES DOS REIS E
DE ROSILEIDE LOPES AGUIAR.

BRUNO VIEIRA GRAMMELSBACHER, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EDITOR DE VÍDEO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ERNESTO ALVIN GRAMMELSBACHER E DE ICLEA ASSUNÇÃO VIEIRA
GRAMMELSBACHER. JULIANA PAES DE SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
DESIGNER DE INTERIORES, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/12/1980), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO PAES DE SANTANA E DE MARIA JOSÉ
MARTINIANO SANTANA.

PAULO HENRIQUE LIMA  DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE PAULO SERGIO DE OLIVEIRA E DE CLEIDE CORDEIRO DE LIMA. ÉRICA REGINA
FARIA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VETERINÁRIA, NASCIDA EM GENERAL SALGADO,
SP NO DIA (19/09/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NEDER FARIA
E DE GERTRUDES SINOIR BARRETO FARIA.

NELSON MASSARICO UEHARA, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM MAUÁ, SP NO DIA (17/12/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
YUKIO UEHARA E DE TOSHIKO UEHARA. CRISTINA AKEMI YOGI, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/02/1980), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEICHO YOGI E DE IDALINA TOIJO TAKARA YOGI.

MATHEUS DE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENTREGADOR, NASCIDO EM
SANTA ISABEL, SP NO DIA (22/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JUCIENE LIMA DE SANTANA. SUELEM BEATRIZ AVIZ COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM AUGUSTO CORREA, PA NO DIA (22/08/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MARIA SOUSA COSTA E DE MARIA DE VIZ ALVES.

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/01/1962), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTERO SANTOS E DE ALBERTINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. TELMA MARIA DE
JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (02/09/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDIVINO DE
JESUS E DE LACI ALVES DE JESUS.

VITOR AUGUSTO PAZINATO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EXECUTIVO DE VENDAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE NELSON ROBERTO PAZINATO E DE ELOÁ BELLINI PAZINATO. THAÍS GOUVEIA ZILIO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EXECUTIVA DE VENDAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (20/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO SERGIO DA
SILVA ZILIO E DE EMILIA DE FATIMA LOPES GOUVEIA.

CESAR GUISALBERTE MALTEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE VENDAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIZ CARLOS DE ANDRADE MALTEZ E DE EDINEIA GUISALBERTE MALTEZ. DANIELLE
MAGALHÃES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EXECUTIVA DE VENDAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE PAULO ROBERTO DE SOUZA E DE VERA MAGALHÃES DE SOUZA.

GUILHERME OLIVEIRA DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INSPETOR DE
SEGURANÇA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUCIANO JUVINO DE LIMA E DE MARIA CLEONILDA OLIVEIRA SILVA.
LAUANDA RAMOS TEODORO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (21/08/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
CARLOS DOS REIS TEODORO E DE LUCIANE RAMOS FELIPE.

DIOGENES SILVA VELOZO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA DE APLICATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/10/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE FERNANDO DE O’VELOZO E DE MARIA LIDUINA SILVA VELOZO. RITA DE CÁSSIA
MARCONDES COELHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ARTISTA PLÁSTICA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/07/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA EM LOCAL IGNORADO,
FILHA DE JOSÉ ANTONIO MARCONDES COELHO E DE LUIZA MARCONDES COELHO.

BRUNO POPADIUK SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/12/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MOACIR GOMES SILVA E DE ANGELITA PERES POPADIUK. CAROLINE DOS ANJOS
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE DE SAC, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (02/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALUIZIO JOSÉ DA
SILVA E DE ROSANGELA ROSA DOS ANJOS.

WALTER EZEQUIEL TRONCOSO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE
SISTEMAS, NASCIDO EM ARGENTINA NO DIA (09/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FABIAN JORGE TRONCOSO E DE MONICA PATRICIA WAGNER. LUCIANA
SENA DE ARAUJO,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (30/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANCISCO DE ASSIS GUALBERTO DE ARAUJO E DE MARIA DE LOURDES SENA DE ARAUJO.

NASREEDDINE BENMAALLA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
ADMINISTRAÇÃO, NASCIDO EM MARRAKECH - MARROCOS NO DIA (05/09/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM MARRAKECH, MARROCOS, FILHO DE MOHAMED E DE MALIKA. ANDRÉA
COSTA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM SANTALUZ, BA
NO DIA (04/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ APOSTOLO
DOS SANTOS E DE MARIA DOS SANTOS COSTA.

PEDRO HENRIQUE GOMES NOVAES, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO JOVEM APRENDIZ,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/07/2003), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ROBENILSO GOMES LONGUIM E DE FABIANA SANTANA NOVAES. THAISMARA
RAMOS DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ,
SP NO DIA (21/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM DIADEMA, SP, FILHA DE FABIANO OLIVEIRA
DE LIMA E DE ALEXANDRA APARECIDA RAMOS.

DANILO GUEDINE SERAFINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM FRANCA, SP NO DIA (09/01/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
WALDIR ANTONIO SERAFINI E DE MARIA APARECIDA GUEDINE SERAFINI. TAYNARA HENRIQUES
DE ABREU, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM DUQUE DE CAXIAS,
RJ NO DIA (14/07/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM RIO DE JANEIRO, RJ, FILHA DE ROBINSON
PEREIRA NUNES DE ABREU E DE MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE ABREU.

JOSÉ EDILSON DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDO
EM CHÃ DE ALEGRIA, PE NO DIA (07/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES. ELIANA JOAQUIM DIAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO LIMPADORA, NASCIDA EM CARAVELAS, BA NO DIA (02/05/1985), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AUGUSTINHO CONCEIÇÃO DIAS E DE SANTANA
CONCEIÇÃO JOAQUIM.

EDILSON DE SOUZA FERRAZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (03/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SEVERINO FERRAZ SOBRINHO E DE ANA JOSEFA DE SOUZA. ISIS CRISTINA LUPPI, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE SMS, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (06/12/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURICIO LUPPI E DE DENISE
PUGLIESE.

FRANCIS HAMIS DA SILVA MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE
MÁQUINAS, NASCIDO EM MIGUEL CALMON, BA NO DIA (25/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILMAR ALMEIDA MARQUES E DE MARIA INEZ DA SILVA MARQUES.
ALINE SOUZA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,
NASCIDA EM MIGUEL CALMON, BA NO DIA (07/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MOISÉS ARAUJO DE JESUS E DE EUNICE CANDIDA SOUZA DE JESUS.

KLEBER AUGUSTO DE ARAUJO BARRETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ DE ARAUJO BARRETO E DE MARIA OLIVEIRA CERQUEIRA BARRETO. DAMARES
GOMES SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PORTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (02/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ VACY SOARES
E DE LUSINETE GOMES SOARES.

EMERSON ROSETE VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (11/07/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ADELINO GOMES VIEIRA E DE REMEDIOS ROSETE VIEIRA. ANDRÉA LEITE PEREIRA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER DE INTERIORES, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(09/04/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO CARLOS LEITE
PEREIRA E DE SERVINA DE MELLO PEREIRA.

ISAQUE NAGY ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP  NO DIA (14/11/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM GUARULHOS, SP, FILHO DE
MARCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES E DE ELENIZE NAGY ALVES. GABRIELA FABRE BALLALAI
FERRAZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM LONDRINA, PR NO
DIA (09/02/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ BRENO FERRAZ
JUNIOR E DE MARIA JOSÉ FABRE FERRAZ.

ALESSANDRO BARBOSA DE MORAIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTÔNOMO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ALEXANDRE BARBOSA DE MORAIS E DE TANIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIA
DE MORAIS. LARISSA DOS SANTOS ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTONOMA,
NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (06/10/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA EM TABOÃO
DA SERRA, SP, FILHA DE MARCIO CARDOSO ROCHA E DE RITA DE CASSIA DOS SANTOS DIAS.

DOUGLAS DE ARAUJO FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE IVAN ALVES FERNANDES E DE EDJANE BATISTA DE ARAUJO FERNANDES. CAROLINE
DE OLIVEIRA HIFUMI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA FINANCEIRO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE CLAUDIO HIFUMI E DE NEIVA MARIA DE OLIVEIRA HIFUMI.

DANILO APARECIDO LOPES VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE DIMAS ANTONIO VIEIRA E DE MARILENE LOPES DE ARAUJO. THAMIRES GENUINO DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONFEITEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/
12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE GENUINO DA SILVA E
DE EVA VILMA DA SILVA.

JOEL BRIT O SANTOS, ESTADO CIVIL  DIVORCIADO, PROFISSÃO RELOJOEIRO, NASCIDO EM
ALMADINA, BA NO DIA (18/07/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOÃO BRITO FIGUEREDO E DE MARIA LUCIA SANTOS. MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA, ESTADO
CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO FUNCIONÁRIA PÚBLICA, NASCIDA EM IBITUPÃ, MUNICÍPIO DE IBICUÍ,
BA NO DIA (25/06/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
MARINHO DOS SANTOS E DE DALVA CELESTINO DOS SANTOS.

LUCIANO GONÇALVES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE FABRICA,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (25/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE SANTO PEREIRA DE SOUZA E DE MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA GONÇALVES.
ALESSANDRA CASSIMIRO SOARES BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/07/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ NILSON SOARES BARBOSA E DE DORALICE CASSIMIRO CASTOR BARBOSA.

AUGUSTO SOARES ALVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PERSONAL TRAINER,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ RODRIGUES ALVES E DE ISDETE SOARES LUCAS. LETÍCIA PEREIRA MORITO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE RECRUTAMENT O E SELEÇÃO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
CLAUDIO MORITO E DE MARIA GORETTE PEREIRA MORITO.

MARCO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BORRACHEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (25/02/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL
FERREIRA DA SILVA E DE ANA MARIA DA SILVA. SANDRA HELENA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO COPEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/04/1976), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL FRANCISCO SANTOS E DE BENEDITA DA
SILVA SANTOS.

JOELSON ROCHA JUNIOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM ARACAJU, SE NO DIA (20/09/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOELSON ROCHA E DE LILIAN FONTES RPCHA. JULIANA SILVA RAMOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/03/1986), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JAILSON MEDEIROS RAMOS E DE SANDRA CÉLIA
DA SILVA RAMOS.

AMANDA DA SILVA OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSESSORA COMERCIAL,
NASCIDA EM BRAGANÇA, PA NO DIA (26/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA E DE REGINA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA.
GRACIELE GOMES REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMPRADORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (25/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ GONZAGA REIS E DE MARIA DA GRAÇAS GOMES.

LUCIANO TOMÉ DE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA FINANCEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE TOMÉ JOSÉ DE SANTANA E DE JUDITE ROSA DE SANTANA. NATÁLIA SALES DE
BARROS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE LEANDRO MARCIO DE BARROS E DE VANICE DE OLIVEIRA SALES.

ALEX RODRIGUES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/01/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ JOAQUIM PEREIRA E DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA. ANA PAULA SAYURI KUMADA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (30/12/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GORO KUMADA
E DE KAZUKO KUMADA.

ANTONIEL NERES LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE ELEVADOR,
NASCIDO EM MATA VERDE, MG NO DIA (04/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONICO RODRIGUES DE LIMA E DE MARIA NERES DE BRITO. NATÁLIA JEREMIAS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/
10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOANA JEREMIAS.

LAURO ANDERSEN GONÇALVES DAMASO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
COMERCIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (02/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ AMERICO DAMASO E DE LUCIANA GONÇALVES DAMASO. ANA
CAROLINA DE CAMARGO FRANCISCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE
DEPARTAMENTO PESSOAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/07/1997), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALEXANDRE DO VAL FRANCISCO E DE ANDREA
MAIA CAMARGO.

JOSÉ GALDINO DOS SANTOS SOBRINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO POLICIAL
MILITAR, NASCIDO EM GUARABIRA, PB NO DIA (18/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PEDRO GALDINO DOS SANTOS E DE MARINA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO.
DALCILENE BARBOSA DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTÔNOMA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE SEVERINO HENRIQUE DA SILVA E DE ROSILENE BARBOSA DE SOUZA SILVA.

SAMUEL ALVES RONDÃO JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR JURÍDICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SAMUEL ALVES RONDÃO E DE BENEDITA CONCEIÇÃO ONISANTI RONDÃO. MARIA
BEATRIZ ALMEIDA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM
ITARIRI, SP NO DIA (25/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DANILO
DE ALMEIDA SILVA E DE CLAUDIA DE ARAUJO ALMEIDA SILVA.

LEONARDO DE OLIVEIRA SERRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE
SEGURANÇA, NASCIDO EM JAGUAQUARA, BA NO DIA (26/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDEMIR NATIVIDADE SERRA E DE GILMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA.
LAIS TELES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA
EM PORTO DA FOLHA, SE NO DIA (15/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MANOEL DE OLIVEIRA E DE JOZINETE TELES DE ANDRADE.

WANDERBIO CHAVANTE DANTAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTOBOY, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ANTONIO VANDO DANTAS DA SILVA E DE GEROMIA NUNES CHAVANTE DANTAS. VALERIA DE
ALMEIDA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (15/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VANDERLEI CARDOSO FERREIRA E DE CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA.

EURICO FONTES RUIZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (03/01/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EURICO DEAMO RUIZ E DE ZILDA VALENTIM FONTES DEAMO RUIZ. REGINA SONIA GUSSON,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM IVINHEMA, MS NO DIA
(23/02/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON GUSSON E DE
ANTONIA DE LOURDES MENDONÇA GUSSON.

ABNER MORENO GONZAGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
DE BOMBAS EM PISCINA, NASCIDO EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (30/10/1961), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ABNER GONZAGA E DE HELENA MORENO DOS
SANTOS GONZAGA. NÚRIS VIEIRA DA  SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
REPRESENTANTE COMERCIAL, NASCIDA EM PRADO, BA NO DIA (19/12/1977), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALINO ANDRADE DA SILVA E DE NEUZA VIEIRA DA
SILVA.

ANDERSON FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTÔNOMO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE SIDNEI FERREIRA DA SILVA E DE LUZINETE MARIA FERREIRA DA SILVA. ANA PAULA PRAXEDES
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/
07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO FERNANDES DA
SILVA E DE RAIMUNDA UILDE ALVES PRAXEDES.

DIEGO SOUZA DE QUEIROZ,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENVOLVEDOR DE
SISTEMAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/04/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE VALDO FERREIRA DE QUEIROZ E DE JOSEFA ERBENIA SOUZA
DE QUEIROZ. STHEFANY PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
DE RECURSOS HUMANOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/09/1999), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORDELIO MANOEL DOS SANTOS E DE ELZA PEREIRA
SANTOS.

ROGÉRIO TEIXEIRA MACEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MANOEL MACEDO E DE MARIA CRISTINA NUNES TEIXEIRA. TALLYTA SANTOS ALMEIDA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/01/
1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ CARLOS ALMEIDA E DE
ROSALIA CARVALHO DOS SANTOS.

RAFAEL ROGERIO COUTINHO DA CRUZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER
GRAFICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RENATO ROGERIO DA CRUZ E DE RENATA COUTINHO DA SILVA. ANE
CAROLINY URZEDO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE VITOR LUIZ BORBA DE OLIVEIRA E DE ADRIANA APARECIDA DE URZEDO DE OLIVEIRA.

DANILO GREGORIO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA E DE ZENAIDE GREGORIO DA SILVA. KARINA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FUNCIONÁRIA PÚBLICA
ESTADUAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS E DE MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO
SANTOS.

RODRIGO DA SILVA MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSE ADALBETO MOREIRA DE MELO E DE ANTONIA MARIA DA SILVA DE MELO.
NAYARA ARDESSORE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE RH, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (25/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARCELO ARDESSORE E DE VERONICA MARIA DE JESUS ARDESSORE.

LEONARDO TEIXEIRA DA SILVA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM UNA, BA NO DIA (17/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE CECILIO PEREIRA ALVES E DE ELINEIDE TEIXEIRA DA SILVA ALVES. ALICE TEIXEIRA DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(30/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JULIO JOSÉ DA SILVA E DE
MARINETE TEIXEIRA SILVA.

JOÃO PAULO ALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE MÁQUINA,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (30/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM DIADEMA, SP,
FILHO DE JOÃO LOURENÇO DA SILVA E DE NERIVANIA ALVES VIEIRA. LETÍCIA MONTEIRO NUNES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/12/
1999), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ROBERTO BEZERRA
NUNES E DE ANA CLÁUDIA MONTEIRO NUNES.

SAMUEL CHAVES SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM ANAGÉ,
BA NO DIA (22/08/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDETE
BOAVENTURA SOARES E DE DINALVA ROSA CHAVES. REUNILDA RITA DIAS,  ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMESTICA, NASCIDA EM RIO DO PIRES, BA NO DIA (13/01/1984),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDIGAR JOSÉ DIAS E DE ANA RITA
DIAS.

ADERSON JOSÉ DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDO
EM PAULISTANA, PI NO DIA (08/10/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS E DE MARIA DALVENISA DA CONCEIÇÃO. ERLUIZA CHAVES
SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMESTICA, NASCIDA EM ANAGE, BA NO DIA
(12/05/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDETE BOAVENTURA
SOARES E DE DINALVA ROSA CHAVES.

DAVI JOSÉ NASCIMENT O, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (21/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM DIADEMA, SP,
FILHO DE JOSE ANTONIO NASCIMENTO E DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.
SANDRA CRISTINA MARTINES DOS SANT OS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/08/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO MARTINES DOS SANTOS E DE CORMARIA LUCIA
FORTUNATO DOS SANTOS.

WILSON JOSÉ FERRARI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO ELETROELETRONICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/06/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE VALDIR JOSÉ FERRARI E DE AMI APARECIDA PULCINO FERRARI. ROSELI
APARECIDA FARIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA APOSENTADA,
NASCIDA EM AMAPORÃ, PR NO DIA (15/08/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ANTONIO MARIANO FARIAS E DE MARIA JULIA FARIAS.

LUIZ ALBERTO GONÇALVES JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESPECIALISTA DE
RECURSOS HUMANOS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/10/1984), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ ALBERTO GONÇALVES E DE APARECIDA
PEDROZO GONÇALVES. MARIA DA PENHA VADEKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ORESTES EMILIO VADEKI E DE GILDA APARECIDA VADEKI.

JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO
EM MURICI, AL NO DIA (26/06/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. MARIA JOSÉ DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM MARECHAL DEODORO, AL NO DIA (15/05/1955), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA VALENTINA DA SILVA.

GUILHERME TASSOLO POLISEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE NORBERTO DE CASTRO POLISEL E DE LIDIA DE MORAES TASSOLO POLISEL. ALANA KELLER
FRANCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANESTESISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (17/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALMIR MENEGHETTI
FRANCO E DE ELIZE KELLER FRANCO.

UÉLBES JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE CAMPO, NASCIDO
EM ITAIBÓ, JEQUIÉ, BA NO DIA (15/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO LAERCIO DE JESUS SANTOS E DE EDILMA MARIA DE JESUS. SHEILA GOMES
DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (25/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ GREGORIO DA
SILVA E DE MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA.

HERNANI VIANA COELHO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, COMERCIANTE, NASCIDO EM SÃO PAULO-
SP, AOS 23/05/1983, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOÃO PINTO
COELHO E LOURDES DA SILVA VIANA PINTO COELHO. PRISCILA CAMPOS DE MORAES,
BRASILEIRA, DIVORCIADA, COORDENADORA DE RH, NASCIDA EM SÃO PAULO-SP AOS 08/06/
1986, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MAURICIO AMARO BRANCO DE
MORAES E ROSINALDA CAMPOS DA SILVA MORAES.



Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado MANUEL CELINO DE FREITAS
MENDONÇA (CPF nº 041.627.658-04), e cientificação do co-proprietário DOMINGOS CARLOS FREIRE
(CPF nº 258.455.948-04). O Dr. André Augusto Salvador Bezerra, MM Juiz de Direito da 42º Vara Civel do
Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2°
Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo
processam-se os autos da ação Cumprimento de Sentença, ajuizada por CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA ,
Processo n° 0194045-54.2007.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo
com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado
por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 879 do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento
CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de
serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal
www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia 01/11/2021 às 15:30 horas e término dia 03/11/
2021 às 15:30 horas onde serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site
www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica
desde já designado para início da 2ª Praça o dia 03/11/2021 às 15:31 horas que se estenderá por no
mínimo vinte dias e se encerrará em 29/11/2021, às 15:30 horas. Em primeiro e segundo leilão/praça a
arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e desde que não se trade de
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices adotados pelo TJSP desde
o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação
atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com
o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa
dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances
poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site www.allianceleiloes.com.br. Correrão pôr conta do
arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com
transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo
imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código
Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de
até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da liberação do lance condicional, por
meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do efetivo pagamento
do valor da arrematação e da comissão será assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os
depósitos o leiloeiro comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente
anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção
prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões, no mesmo prazo, a título
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme
disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM
1.625/2009, por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60,
Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita
por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas.
Se o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que se propuser a arremata-
los todos, em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para
os demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido
para ele. Descrição do bem: Uma casa e seu respectivo terreno situados na Rua Samuel das Neves nº 26,
no 17º subdistrito Bela Vista, medindo o terreno 5,60m de frente, por 18,80m da frente aos fundos, com a área
total de 104,00m², confrontando de quem da rua olha para o imóvel, do lado direito com o prédio lançado pelo
nº 18, do lado esquerdo como o prédio lançado pelo nº 28, ambos da Rua Samuel das Neves, e nos fundos
com o prédio lançado pelo nº 18 da Rua Samuel das Neves. Contribuinte nº 009.001.0025-7, objeto da
matricula 184.419 do 4º CRI/SP. Avaliação R$ 352.000,00 (01/2019), valor que será atualizado até a data da
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Conforme Av.06 const a penhora exequenda.
Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado,
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no p agamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante,
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu
a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação  - Na hipótese de adjudicação do bem pelo
exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que
nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a
publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do acordo,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar
a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exeqüenda). A publicação
deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos.
Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado,
na forma da Lei.São Paulo/SP, 28/09/2021. André Augusto Salvador Bezerra–Juiz de Direito
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

REGINALDO PEREIRA DUTRA  DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/10/1988,
TAXISTA, NATURAL DE OSASCO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
AR TUR GONÇALVES DE OLIVEIRA E DE MARILENE PEREIRA DUTRA; E DAIANE BASTOS DA
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/09/1987, MASSOTERAPEUTA, NATURAL DE
SALVADOR - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE NELSON TEIXEIRA
DA SILVA E DE URBÂNIA BASTOS DA SILVA.

JOHNNY RIVERS OLIVEIRA MESQUITA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/01/1991,
COPEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE ROMUALDO DE SOUSA MESQUITA E DE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MESQUITA; E
CIBELE DE OLIVEIRA CAYUELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 22/01/1991, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO -
SP, FILHA DE ANTONIO CAYUELA NETO E DE MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CAYUELA.

JEFFERSON PEREIRA DUARTE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 18/11/1995, ANALISTA DE
QUALIDADE, NATURAL DE GUARULHOS - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MAURICIO APARECIDO DUARTE E DE MIRALUCE PEREIRA DO NASCIMENTO DUARTE;
E DANIELA LIMA DE CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, NASCIDA AOS 27/04/1995, MONITORA
DE QUALIDADE, NATURAL DE PEDRA - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE ROMILDO ALVES DE CARVALHO E DE MARIA MARLY LIMA DE CARVALHO.

LUIZ CEZAR DA SILVA CONCEIÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/02/1988, SERVENTE
DE OBRAS, NATURAL DE NITERÓI - RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE LUIZA CARLOS DA CONCEIÇÃO E DE LUCINEIA DA SILVA; E RENATA REIS DA SILVA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/07/1999, ATENDENTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ROBERTO CARLOS DA SILVA E DE MARIA EULINA
DOS REIS.

JOSÉ LUIZ SAMPAIO DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, VIÚVO, NASCIDO AOS 25/08/1983, VIGILANTE,
NATURAL DE ÁGUA BRANCA - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA E DE JÚLIA FEIT OZA SAMPAIO DE OLIVEIRA; E DANIELE DA
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/09/1995, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CLEUSA PEREIRA DA SILVA.

JOSENALDO CONCEIÇÃO SALES FILHO,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/01/1997,
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSENALDO CONCEIÇÃO SALES E DE MARIA APARECIDA DA
CONCEIÇÃO; E JOYCE CAROLINE DOS SANTOS NORONHA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 24/12/1997, BABÁ, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO
- SP, FILHA DE JOSÉ TEIXEIRA NORONHA E DE SILVANA SILVA DOS SANTOS.

PEDRO HENRIQUE GARCIA CRUZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/10/1992, PORTEIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
BERGUEM MATOS CRUZ E DE ELIZANGELA CONE GARCIA; E LEILA DA CONCEIÇÃO, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 21/08/1996, AUXILIAR DE LIMPEZA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE IVANILDO JOSE DA CONCEIÇÃO E DE
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES.

CLODOALDO MERMEJO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 24/11/1968, VIGILANTE,
NATURAL DE SÃO CAETANO DO SUL - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE ANTONIO MERMEJO E DE MARIA CELINA DA CONCEIÇÃO MERMEJO; E EDNA SOLANO DE
ARANDAS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 19/09/1982, RECEPCIONISTA, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE GERALDO SOLANO
DE ARANDAS E DE MARIA DO CARMO SILVA DE ARANDAS.

GABRIEL MOREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/04/1999, BALCONISTA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE EDIO MOREIRA
E DE MARIA DE LOURDES SALOMÉ MOREIRA; E KAROLINE MORAIS ALVES, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/08/1999, CUIDADORA DE IDOSOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ISAAC MARTINS ALVES E DE JANETE
DE MORAIS ALVES.

ANDERSON DA SILVA BRITO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/11/1991, MOTOBOY,
NATURAL DE DIADEMA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOÃO
PEREIRA BRITO E DE EDINA MARIA DA SILVA BRITO; E CAMILLA GOMES GONÇALVES, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/02/1988, CUIDADORA DE IDOSOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VANDERLEI GOMES GONÇALVES E
DE RAQUEL GOMES DOS SANTOS.

VITOR MORAES SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/04/1998, COORDENADOR
TECNICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE AURELINO MORAES DOS SANTOS E DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS; E NARA KÊRNIA
VIANA GONÇALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/09/1998, ENFERMEIRA, NATURAL
DE FORTALEZA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTÔNIO JOSÉ
FARIAS GONÇALVES E DE ELISÂNGELA ANDRADE VIANA.

VITOR HUGO FERREIRA DIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/10/1997, AUXILIAR DE
LOGÍSTICA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE NIVALDO PEREIRA DIAS E DE LINDETE BATISTA FERREIRA; E FRANCISCA RAQUEL
CAVALCANTE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/07/1979, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
RAIMUNDO PAULO CAVALCANTE FILHO E DE RAIMUNDA NONATA BERNARDA CAVALCANTE.

LEICONN MASSANORI DA SILVA CERQUEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/07/1990,
MOT ORISTA, NATURAL DE BRUMADO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE LÚCIO SOUZA CERQUEIRA E DE MARIA LÚCIA DA SILVA CERQUEIRA; E STEPHANIE
DOS SANTOS REZENDE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/10/1993, AGENTE DE
ATENDIMENTO, NATURAL DE DIADEMA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EDSON CLEI REZENDE E DE NICIANA DOS SANTOS.

ALEXANDRE APARECIDO DOS SANTOS,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/09/1983,
ANALISTA DE SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS E DE OVIDIA APARECIDA DA SILVA; E EDLAINE
MONTEIRO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 16/05/1984, DO LAR, NATURAL  DE
BELO HORIZONTE - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO MENDES
DA SILVA E DE LUCILIA MORAIS MONTEIRO.

LEONARDO JOAQUIM DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/02/1998, VIDRACEIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE GILDETE
MARIA DE SOUZA; E WILMA SIMONE DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/08/1992,
DO LAR, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE ADELSON SEVERINO DA SILVA E DE SIMONE MARIA DE MELO SILVA.

WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/03/1994, PEDREIRO,
NATURAL DE CARIRA - SE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO
GILBERTO DOS SANTOS E DE ANTONIO GILBERTO DOS SANT OS; E GEILMA ALVES FILHA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/09/1975, DO LAR, NATURAL DE MARAVILHA - AL,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ SEBASTIÃO FILHO E DE GERUZA
ALVES FILHA.

JONADABE AMORIM DE LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/06/1993, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM ITAPECERICA
DA SERRA - SP, FILHO DE RANULFO DE LIMA E DE MAGDA AMORIM DE LIMA; E RAFAELA
GIOVANNA LUIZ,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/11/1997, ANALISTA DE MAKETING,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE GILVANO
FRANCISCO LUIZ E DE PATRICIA LUISA LUIZ.

FRANCISCO FABIO OLIVEIRA DE MOURA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/05/1986,
CUMIM, NATURAL DE NOVA RUSSAS - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA E DE RAIMUNDA OLIVEIRA DE MOURA; E
FRANCISCA CÉLIA ALVES LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 26/02/1989, COPEIRA,
NATURAL DE NOVA RUSSAS - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
MANOEL DE SOUSA LIMA E DE FRANCISCA DE ARAÚJO ALVES LIMA.

LUCAS LINS GOMES,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/09/1994, ANALISTA DE SISTEMAS,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JURACY
GOMES NETO E DE LIGIA MIRIAM LINS GOMES; E ADRIANA NUNES REIS SILVA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 19/02/1994, SUPERVISORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALUIZES DOS REIS SILVA E DE MARIA EURIDES
NUNES.

MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/11/1979, BANCÁRIO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE PAULO
ALVES DA SILVA E DE DULCINEIA ARAUJO OLIVEIRA DA SILVA; E FRANCILLENE LETÍCIA DE
ARAÚJO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/03/1987, ANALISTA DE SISTEMAS, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE NELSON MODESTO
DE ARAÚJO E DE IRENE GOMES DA ROCHA ARAÚJO.

VALTER VIEIRA DA MATTA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 13/09/1990, PINTOR DE
CONSTRUÇÃO CIVIL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE SILVIA VIEIRA DA MATTA; E ANDREA DE SOUZA PINT O, BRASILEIRA, DIVORCIADA,
NASCIDA AOS 12/09/1982, AUXILIAR DE VENDAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE PEDRO FEITOSA PINTO E DE FRANCISCA LEITÃO
DE SOUZA.

EXPEDITO PROCÓPIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/03/1990, ENCANADOR,
NATURAL DE RAFAEL JAMBEIRO - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE EDVALDO COUTINHO DA SILVA E DE HILDETE PROCÓPIO DA SILVA; E BRUNA ALVES DE
SOUZA,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/12/1996, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NATURAL DE JANDIRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VALDILSON
ALVES DE SOUZA E DE LUCIDALVA OLIVEIRA DOS SANTOS.

SAMUEL RODRIGUES DA COSTA FILHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 03/09/1989,
OFICIAL DE MANUTENÇÃO, NATURAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE SAMUEL RODRIGUES DA COSTA E DE MARIA APARECIDA DO
NASCIMENT O COSTA; E ELENICE DOS SANTOS DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 08/06/1987, DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS, NATURAL DE TREMEDAL - BA, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOAQUIM LIMA DA SILVA E DE ALICE DOS SANTOS
MATOS SILVA.

GUSTAVO SANTOS DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/10/1998, ANALISTA DE
TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ALDECI NICASSIO DA SILVA E DE BETANIA SANTOS DA SILVA; E MARIA
JULIA DE AVILA MOREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/12/1998, ENGENHEIRA CIVIL,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE FELIPE
ALVES MOREIRA E DE ADRIANA LINO DE AVILA MOREIRA.

JOSÉ GERARDO DE CASTRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/10/1954, APOSENTADO,
NATURAL DE MUCAMBO - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE VICENTE
FRANCISCO DE CASTRO E DE JOAQUINA FERREIRA DUARTE; E EDNA TAVARES, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 07/11/1960, APOSENTADA, NATURAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO DIAS TAVARES E DE
ANISIA MARIA DOS SANTOS.

DOUGLAS ARAUJO GOMES,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/09/1999, ATLETA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ADAILSON
SANTOS GOMES E DE RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO GOMES; E ANA ALICE GOUVEIA DE LIMA,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/11/1999, TÉCNICA EM RECUPERAÇÕES II, NATURAL DE
CURITIBA - PR, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CRISTIANO CARLOS
DE LIMA E DE JUBILIANA AMARAL GOUVEIA DE LIMA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

VÍCTOR BARRETO ORTIZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ARQUITETO E
URBANISTA, NASCIDO EM CAMPINAS, SP NO DIA (19/05/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS BARBOSA
ORTIZ E DE SILVIA COLLETTA BARRETO DA COSTA ORTIZ. RENATA LEINEMANN
BACELLAR WUERKERT, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA E
URBANISTA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (10/02/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RICARDO BACELLAR WUERKERT
E DE DENISE LEINEMANN.

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

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VI S.A.
CNPJ/ME nº 35.378.705/0001-21 - NIRE nº 35.300.544.08-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021
1. Data, Horário e Local: Aos 15 (quinze) dias de outubro de 2021, às 09h, na sede da Infraestrutura 
Brasil Holding VI S.A., localizada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Avenida Issa Marar,  
nº 2-200, Parque Residencial Samambaia, CEP 17018-002 (“Companhia”). 2. Presença: Presente a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Convocação: A convocação 
foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, na forma do artigo 11, parágrafo primeiro, do estatuto social da Companhia. 4. Mesa: 
Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretário: Gilson de Oliveira Carvalho. 5. Ordem do Dia: 
Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) orientação de voto favorável da 
Companhia na assembleia geral extraordinária da Infraestrutura Brasil Holding II S.A., sociedade por 
ações com sede na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Avenida Issa Marar, nº 2-200, Parque 
Residencial Samambaia, CEP 17018-002, inscrita no CNPJ/ME sob nº 30.799.177/0001-60 (“IBH II”), 
sociedade controlada pela Companhia, no sentido de aprovar a 1ª (primeira) emissão de notas 
promissórias, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, no montante total de até 
R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) (“Notas Promissórias” e “Emissão”), pela 
IBH II nos termos da Instrução da CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução 
CVM 566”) e da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM 476”), mediante a emissão, pela IBH II, de 07 (sete) Notas Promissórias com valor nominal 
unitário de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na data de emissão (“Valor Nominal 
Unitário”) e com prazo de vencimento de até 30 (trinta) dias corridos contados da data de emissão, 
sendo certo que (a) o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualizado 
monetariamente e (b) sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias 
diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) 
(“Taxa DI”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, 
desde a data de emissão até a data de seu efetivo pagamento, acrescida de uma sobretaxa (spread) 
equivalente a 2,35% (dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”), considerando para tal os critérios estabelecidos no 
“Caderno de Fórmulas Notas Comerciais - CETIP21” disponibilizado para consulta em sua página na 
Internet (http://www.b3.com.br), de acordo com a fórmula prevista nas cártulas das Notas Promissórias 
(“Oferta Restrita”); (ii) autorizar a IBH II a realizar a Emissão, celebrar as Notas Promissórias, bem 
como realizar todos os demais atos e celebrar todos os demais documentos necessários relacionados 
à Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando à celebração de eventuais aditamentos que se façam 
necessários; e (iii) autorização para a Companhia celebrar, por seus diretores e/ou representantes, 
todos os documentos e instrumentos contratuais necessários e relacionados às deliberações abaixo e 
ratificação dos atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito 
da Oferta Restrita até a presente data. 6. Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, foram deliberadas, por unanimidade de votos dos membros do Conselho 
de Administração e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações: 6.1. aprovar  
a orientação de voto favorável da Companhia na assembleia geral extraordinária IBH II para aprovar a 
Emissão e a Oferta Restrita; 6.2. autorizar a IBH II a realizar a Emissão, celebrar as Notas Promissórias, 
bem como realizar todos os demais atos e celebrar todos os demais documentos necessários 
relacionados à Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando à celebração de eventuais aditamentos 
que se façam necessários; e 6.3. autorização para a Companhia celebrar, por seus diretores e/ou 
representantes, todos os documentos e instrumentos contratuais necessários e relacionados às 
deliberações abaixo e ratificação dos atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus 
procuradores no âmbito da Oferta Restrita até a presente data. 7. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e a presente ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por 
todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretário: Gilson de Oliveira 
Carvalho; Conselheiros: Bruno Pessoa Serapião, Ricardo Fernandes Prado Alves e Roberto Lúcio 
Cerdeira Filho. São Paulo, 15 de outubro de 2021. Mesa: Bruno Pessoa Serapião - Presidente da 
Mesa; Gilson de Oliveira Carvalho - Secretário da Mesa. Conselheiros: Bruno Pessoa Serapião, 
Ricardo Fernandes Prado Alves, Roberto Lúcio Cerdeira Filho.

N.E.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. – (em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações

Data, Hora e Local: Aos 17/02/2017, às 10h00, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, São Paulo-SP. Quórum: 
Presença dos Fundadores da Sociedade. Mesa: Presidente: Sra. Sueli de Fátima Ferretti; Secretário: Cleber Faria Fernandes. 
Ordem do Dia: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação 
do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos: (a) constituir a N.E.G.S.P.E. Empreendimentos e 
Participações S.A., sociedade por ações; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme 
boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia; (d) aprovar e lavrar a 
ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato 
anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2018. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG nº 7.743.932-6 SSP/
SP, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo de Diretora; Cleber Faria Fernandes, RG nº 23.360.684-1 SSP/SP, CPF/MF 
nº 192.212.358-74, para o cargo de Diretor. Os Diretores ora eleitos declaram sob as penas da Lei, não estarem incursos 
em nenhum dos crimes previstos em Lei especial, que os impeçam de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 17/02/2017. 
Assinaturas: Sueli de Fátima Ferretti – Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes – Secretário 
da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro – OAB/SP 105.311-A – OAB/RJ 19.553. Estatuto 
Social – Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo Primeiro: A N.E.G.S.P.E. Empreendimentos e 
Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que 
lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A companhia tem sede e foro na Rua Pamplona nº 818, 9º Andar, conjunto 92, Jardim 
Paulista, São Paulo-SP, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Companhia 
tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). 
Artigo 4º. A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II – Do capital: Artigo 5º. O capital social é de 
R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 integra-
lizados e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. § 1º. Cada ação corresponde a um voto 
nas deliberações sociais. § 2º. As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma 
da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º. Mediante aprovação de 
acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cance-
lamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as 
normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo IlI – Da Assembleia Geral: Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á, 
ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, 
dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º. As deliberações das Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, 
serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV – Da Administração: Artigo 
7º. A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, 
todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia 
Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos 
novos eleitos. § 1º. Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia 
Geral que os eleger. § 2º. A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º. No 
caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos 
demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. 
Artigo 9º. A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos 
necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer 
autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; 
assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar 
contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, 
bens móveis ou imóveis. Artigo 10º. A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos 
os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na 
forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada 
de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem 
outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão 
ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do 
capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º. Compete à diretoria 
superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. 
Capítulo V – Conselho Fiscal: Artigo 12º. A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, 
quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, 
acionistas ou não. § Único: Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato 
de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI – Disposições Gerais: Artigo 13º. O exercício social da Sociedade coincide 
com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade 
preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo 14º. Os lucros apurados 
em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido 
o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15º. Mediante 
decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a 
qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º. A Sociedade 
distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da 
legislação aplicável. Artigo 17º. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de 
sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º. Qualquer ação entre os acionistas ou deles 
contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo-SP. Sueli de Fátima 
Ferretti – Presidente; Cleber Faria Fernandes – Secretário. Renato Dias Pinheiro – OAB/SP 105.311 – OAB/RJ 19.553. 
JUCESP – Registrado sob o NIRE 35.300.502.566 em 23/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Galvani S.A.
CNPJ/ME nº 43.129.725/0001-97 - NIRE 35.300.101.669

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Em 23/08/2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Rodolfo Galvani Junior - Presidente; Ronaldo Galvani - 
Secretário. Deliberações aprovadas por unanimidade: Aprovar as bases, motivos e finalidades da Incorporação, conforme descritas no Protocolo
e Justificação (Anexo I). Ratificar a nomeação da Saweryn & Associados S/S Auditores Independentes, sociedade com sede na Cidade de
Porto Alegre/RS, na Avenida Carlos Gomes, 1.155, 9º Andar, conjunto 903, Petrópolis, CEP 90480-004, CNPJ/ME sob nº 97.264.493/0001-09,
representada pelo seu sócio, Sr. Marcelo de Deus Saweryn, RG nº 3042863054 SSP-RS, CPF/ME sob o nº 625.827.800-06 e no Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de Rio Grande do Sul sob o nº 54.712/O-5 (“Empresa Especializada”), nomeada pela Companhia e pela
Incorporadora para a elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido contábil da Companhia, para fins da Incorporação, com base no
balanço patrimonial da Companhia levantado em 30/04/2021 (“Balanço-Base”). Aprovar, sem restrições, o Laudo de Avaliação (Anexo II), datado
de 14/05/2021, preparado pela Empresa Especializada com base no Balanço-Base, que confirmou que o valor contábil do patrimônio líquido total
da Companhia é negativo em R$ 2.100.742,44. Aprovar a incorporação da Companhia pela Incorporadora, nos termos do Protocolo e Justificação.
Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para implementar a Incorporação. Declarar, nos termos do artigo
227, parágrafo 3º, da Lei das S.A., a Companhia extinta, em decorrência da Incorporação ora aprovada. Nada mais. São Paulo, 23/08/2021. 
Rodolfo Galvani Junior - Presidente; Ronaldo Galvani - Secretário. JUCESP nº 450.037/21-6 em 15/09/2021. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.

Galvani Participações e Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 09.391.425/0001-43 - NIRE 35.300.353.340

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Em 23/08/2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia. Presença: A totalidade. Mesa: Rodolfo Galvani Junior - Presidente; Ronaldo Galvani -
Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Aprovar as bases, motivos e finalidades da Incorporação, conforme descritas no Protocolo
e Justificação (Anexo I). Ratificar a nomeação da Saweryn & Associados S/S Auditores Independentes, sociedade com sede na Cidade de
Porto Alegre/RS, na Avenida Carlos Gomes, 1.155, 9º Andar, conjunto 903, Petrópolis, CEP 90480-004, CNPJ/ME sob nº 97.264.493/0001-09,
representada pelo seu sócio, Sr. Marcelo de Deus Saweryn, RG nº 3042863054 SSP-RS, CPF/ME sob o nº 625.827.800-06 e no Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de Rio Grande do Sul sob o nº 54.712/O-5 (“Empresa Especializada”), nomeada pela Companhia e pela
Incorporada para a elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido contábil da Incorporada, para fins da Incorporação, com base no
balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/07/2021 (“Balanço-Base”). Aprovar, sem restrições, o Laudo de Avaliação (Anexo II), datado
de 11/08/2021, preparado pela Empresa Especializada, com base no Balanço-Base, que confirmou que o valor contábil do patrimônio líquido total 
da Incorporada é negativo em R$ 2.100.742,44. Aprovar a incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação.
Em conformidade com o Artigo 227 da Lei nº 6.404/76, a Companhia torna-se sucessora universal da Incorporada, assumindo, consequentemente,
todo o ativo e passivo, direitos e obrigações da Incorporada. Ainda, todas as operações da Incorporada, assim como seus bens, direitos e
obrigações passam à Companhia sem qualquer solução de continuidade. Em razão da incorporação: o capital social da Companhia permanece
inalterado, tendo em vista que o montante de R$ 2.100.742,44, referente ao valor contábil do patrimônio líquido negativo da Incorporada, já
desconsiderando a parcela relativa ao investimento da Companhia na Incorporada com base no método de equivalência patrimonial, será absorvido
pelo saldo da conta de reserva de lucros da Companhia. O objeto social, a administração e o endereço da Companhia permanecem inalterados.  
O imóvel de propriedade da Incorporada descrito no Anexo III será integralmente vertido para a Companhia. Autorizar a Diretoria da Companhia a
tomar toda e qualquer providência conveniente e necessária à efetivação da Incorporação, incluindo a averbação dos atos relativos à Incorporação 
no registro próprio, bem como a publicação de um extrato da operação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em outro jornal 
de grande circulação. Nada mais. São Paulo, 23/08/2021. Mesa: Rodolfo Galvani Junior - Presidente; Ronaldo Galvani - Secretário. 
JUCESP nº 450.036/21-2 em 15/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Saraiva Livreiros S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 60.500.139/0001-26 – Companhia Aberta

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 10/11/2021, 
às 8h, por meio exclusivamente digital (“AGE/2021”), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) grupamento 
das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, ambas na proporção de 35 para 1, e consequente 
alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) majoração do limite do capital autorizado da Companhia para 10.000.000 
de ações, e consequente alteração do caput do artigo 8º do Estatuto Social; (iii) ajuste formal (não material) na 
redação do § 3º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE/2021, ora convocada, encontram-se 
à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.saraivari.com.br), em 
conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481/2009”). Em razão 
das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes durante a pandemia do COVID-19 (coronavírus), a 
AGE/2021 será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os Srs. Acionistas participar e votar por meio do 
sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia, por si, por seus representantes legais ou procuradores, desde 
que comprovada a titularidade das ações. As orientações e procedimentos aplicáveis às regras para participação 
por sistema eletrônico, bem como as demais instruções relativas à Assembleia estão detalhadas na Proposta da 
Administração que se encontra disponível na sede social da Companhia, no seu site de relações com investidores 
(www.saraivari.com.br), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). São Paulo/SP, 19/10/2021. 
Olga Maria Barbosa Saraiva – Presidente do Conselho de Administração. (19, 20 e 21/10/2021)
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CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07-NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 30.09.2021

1. Data, Hora, Local: 30.09.2021, às 10h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença 
de Oliveira e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o destaque de juros sobre o 
capital próprio. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos 
e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista nos artigos 10, alínea (viii) e 17, § 2º, do Estatuto Social da 
Companhia, aprovaram o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 30.06.2021 
(deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao 
resultado do próprio trimestre), no valor bruto de R$ 11.744.725,76, correspondentes a R$ 0,0785037773 por ação, 
tanto ordinárias quanto preferenciais, sendo que o valor líquido será apurado mediante a dedução do imposto de 
renda na fonte de acordo com a alíquota pertinente, nos termos da legislação vigente. Os juros sobre o capital próprio 
ora aprovados serão pagos conforme vier a ser deliberado oportunamente, sendo imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório do exercício social de 2021, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as 
demonstrações fi nanceiras deste exercício social. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão 
desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei 14.063/2020. São 
Paulo/SP, 30.09.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Roberto Vollmer 
Labarthe, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Roberto Vollmer Labarthe; (3) Luciano 
José Porto Fernandes; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes; (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo; e (6) Mitsuhiko 
Okubo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - 
Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado 
com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP 494.311/21-6 em 08.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Irmãos confirmam vitória
com dobradinha no rally
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Com Bruno no alto do pódio, Rodrigo Varela amplia a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro

Reinaldo venceu na categoria UTV Over Pro

Válido pela segunda etapa do
Campeonato Brasileiro de Rally
Baja, o Rally Serra Azul realizou
no fim de semana dois dias de
disputa na região de Pardinho,
interior de São Paulo. Com 46
inscritos na categoria UTV e uma
competição intensa desde o iní-
cio, a prova teve a vitória do Can-
Am Maverick XRS de Bruno Va-
rela após um total de 120km de
competição. O vencedor teve no
pódio a companhia de seu irmão,
Rodrigo, que terminou a prova no
segundo lugar. Com o resultado,
Rodrigo ampliou a liderança da
pontuação de nove para 20 pon-
tos em relação ao segundo colo-
cado, Richard Fliter (Polaris
RZR Pro XP), que chegou em
terceiro na classificação geral do
Rally Serra Azul.

Bruno e Rodrigo competem
pela equipe Can-Am Monster
Energy, que inscreveu quatro car-
ros no Rally Serra Azul: o tricam-
peão mundial Reinaldo Varela,
pai dos pilotos, chegou na quinta
colocação da classificação geral
depois de problemas no primei-
ro dia. E Gabriel Varela, também

filho de Reinaldo, teve suas chan-
ces de brigar pela vitória anula-
das também por problemas na
fase inicial.

Vitória por 9 segundos – “O
importante é que nós quatro an-
damos muito bem nesta corrida.
Não tivessem problemas, meu
pai e o Gabriel também estariam
lá na frente dando trabalho. A
minha margem de vitória para o

Rodrigo foi de apenas nove se-
gundos, mesmo depois de três
horas de corrida. Em uma prova
de nível tão alto, esse é um re-
sultado sensacional para a equi-
pe Can-Am Monster Energy”,
comemorou Bruno Varela.

“Eu venci o segundo dos dois
dias de corrida e o Bruno venceu
o primeiro. Na soma nós anda-
mos muito forte e foi sensacio-

nal em termos de resultado para
a equipe conseguirmos ampliar
a liderança na pontuação tam-
bém. Sinceramente não esperá-
vamos um final de semana tão
bom, por que os concorrentes
são muito fortes. Estamos muito
felizes e animados para tentar esse
título até o final da temporada”,
avaliou Rodrigo Varela. Mesmo
com problemas no primeiro dia,
Reinaldo Varela, quinto colocado
na classificação geral entre os 46
UTVs, venceu a disputa na cate-
goria UTV Over Pro.

Resultado –  Confira os dez
melhores da classificação geral
no Rally Serra Azul, segunda eta-
pa do Campeonato Brasileiro de
Rally Baja:

1) Bruno Varela, 120km em
3h04min12s6; 2) Rodrigo Vare-
la, a 9s6; 3) Richard Fliter,
a)1min55s8; 4) Otávio Leite, a
3min35s6; 5) Reinaldo Varela, a
3min42s5; 6) Guilherme Cysne,
a 4min23s7; 7) Nuno Fojo, a
5min44s8; 8) Fabio Pirondi a
7min17s2; 9) Marcus Cotton, a
10min09s3; 10) Douglas Alen-
car, a 14min48s3.
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Osasco São Cristóvão Saúde joga pelo
16º título paulista nesta terça-feira

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

Cacá Bueno e Marcelo
Franco conquistam pódio
nos 300 km de Goiânia no

Porsche Endurance

No sábado (16), foi dispu-
tada a segunda prova do Pors-
che Endurance, desta vez no
Autódromo Internacional
Ayrton Senna, localizado em
Goiânia (GO), e a dupla Cacá
Bueno e Marcelo Franco va-
lorizou sua participação, ter-
minando a corrida na quarta
posição da categoria Carrera
Trophy.

Na etapa de abertura, rea-
lizada em Interlagos, Cacá Bu-
eno fez dupla com Daniel Sch-
neider e os dois ficaram pró-
ximos da conquista pelo pódio.
Nos 300 km de Goiânia, de-
pois de largar da nona posição,
a dupla de pilotos experientes
fez uma prova consistente e
conseguiu faturar o primeiro
pódio da temporada.

“Soubemos combinar uma
largada conservadora, mas ain-
da com uma pegada agressiva.
Por ser de longa duração, a es-
tratégia de prova é essencial e
acredito que conseguimos fa-
zer um bom trabalho. Hoje o

dia está bem quente aqui em
Goiânia, então o desgaste é
sempre grande. Apesar disso,
soubemos driblar as circuns-
tâncias e conquistar este pó-
dio. Além disso, gostaria de
parabenizar o Marcelo, minha
dupla, pela parceria e perfor-
mance, fizemos um grande
trabalho”, diz Cacá, que tem
patrocínio de iCarros, Paraflu,
Itaú, Red Bull e Moss.

Pentacampeão da Stock
Car, Cacá Bueno compete no
Porsche Endurance desde
2016 e foi vice-campeão da
classe Sport em 2019. Em
2020, Cacá e Marcelo Franco
conquistaram resultados posi-
tivos na categoria, principal-
mente, nas etapas de Interla-
gos e do Velocitta. Para 2021,
a dupla estabeleceu como
foco repetir e maximizar os
resultados do ano anterior.

A terceira e última etapa
do Porsche Endurance está
programada para 5 de dezem-
bro, no circuito de Interlagos.

Tifanny em ação

Três sets separam o Osasco
São Cristóvão Saúde do 16º títu-
lo estadual de sua história. Uma
vitória sobre o Barueri Volleyball
Club nesta terça-feira (19), no
ginásio José Correa, encerra o
playoff com placar de 2 a 0 para
as osasquenses, que poderão gri-
tar: “é campeão”. A partida co-
meça às 18h e terá transmissão
do SPorTV 2. Osasco garantiu a

vantagem na série melhor de três
partidas após derrotar Barueri
por 3 sets a 0, parciais de 25/21,
25/20, 25/22, na noite da sexta-
feira (15), diante de sua torcida,
no José Liberatti. Foi o segundo
jogo com público no ginásio, que
recebeu 1.200 pessoas, o que
representa 30% da capacidade da
arquibancada.

Osasco construiu a vantagem

no playoff com disciplina tática,
aplicação na parte técnica e em-
penho em cada bola. Tanto no ata-
que como na defesa, as jogado-
ras de Osasco mantiveram foco
e disposição durante toda a pri-
meira partida da decisão. “Foram
muitas horas de treinamento e es-
tudo para construir esse time. Ain-
da estamos nesse processo. Te-
mos um grupo renovado, mas que
já demonstrou não somente seu
potencial, como vontade de ven-
cer”, avalia o técnico Luizomar.

Quando fala em grupo reno-
vado, Luizomar se refere ao fato
de somente três atletas do time
da temporada passada tenham
permanecido: Camila Brait, Ca-
mila Paracatu e Karine. Entre as
demais, algumas retornam ao Li-
beratti, como a levantadora Fa-
bíola, enquanto outras vestem a
camisa osasquense pela pri-
meira vez, como Michelle, Ti-
fanny, Fabiana e Rachael Ada-
ms. A dupla de centrais, aliás,
começou a jogar somente a par-
tir da semifinal do Paulista.
Fabiana, após o nascimento do

primeiro filho, e a norte-ame-
ricana passou um longo período
de inatividade por lesão.

Apesar do bom jogo na es-
treia da final e da vantagem, nin-
guém em Osasco – tanto comis-
são técnica como jogadores –
espera vida fácil em Barueri. “Nós
conhecemos bem o potencial de-
las. São um time jovem, mas de
muito talento e bem armado. Não
chegaram à toa nessa final e va-
mos ter que jogar o nosso melhor
para superá-las dentro da casa de-
las. Mas estamos confiantes e
muito bem preparadas para mais
esse desafio. Vamos jogar com
foco, força e fé para conquistar
mais esse título para a nossa tor-
cida”, garante Camila Brait.

Na fase de classificação,
Osasco e Barueri fizeram um
jogo duro no ginásio José Cor-
rea. As donas da casa venceram
o primeiro set, mas as comanda-
das de Luizomar conseguiram
virar o placar e fechar por 3 a 1.
Esta será a 22ª final estadual para
a equipa osasquense, a 11ª con-
secutiva.
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Taubaté Cycling Team domina
o 12º Circuito Montanhês

A equipe Taubaté Cycling
Team foi o destaque do 12º Cir-
cuito Montanhês de Ciclismo,
realizado na manha de domingo,
dia 17 de outubro. A equipe fi-
cou com os três primeiros luga-
res na Elite masculino, com des-
taque para a vitória de Marcus
Levy, de 20 anos, que completou
os 67 km de muita subida com o
tempo de 1h58min27seg, segui-
do por Cristian Egídio, com
1h58min28seg, e Alan Maniezzo,
com o tempo de 2h01min01seg.
No feminino, a vitória foi de Ana
Paula Vecchete, com o tempo de
2h48min55seg.

“Estamos muito contentes
pelo retorno do Circuito Mon-
tanhês. Tivemos mais uma edição
bastante exigente e técnica,
como é tradição desta prova.
Gostaria de ressaltar o apoio da
prefeitura de Mairiporã, através
do prefeito Walid Hamida,
mais conhecido como Aladim,
e do secretário Fernando Bran-
dão, que estará ao lado do ci-
clismo em vários eventos, e
também a todos os atletas que

prestigiaram o evento”, desta-
cou José Cláudio dos Santos, o
Facex, presidente da Federação
Paulista de Ciclismo.

A 12ª edição do Circuito
Montanhês confirmou, mais uma
vez, que a disputa tem um ritmo
forte. Num domingo de tempo
fechado e temperatura amena,
o percurso com diversas subi-
das e descidas e variedade de
terrenos, com trechos de terra,
gravel, asfalto e paralelepípe-
do, colocou à prova os partici-
pantes de todas as categorias.
E, para deixar ainda mais emo-
cionante, a duro subida do Pico
Olha D’Água, exigiu muito pre-
parado dos participantes.

A dificuldade da prova provo-
cou a formação de vários pelo-
tões. Mas a briga pelo topo do
pódio teve, em grande parte dos
67 km, cinco ciclistas, Levy, Egí-
dio e Maniezzo, todos de Tauba-
té, Kennedy Soares (avulso) e Vi-
tor Teixeira, que buscava o tri-
campeonato. Mais próximo do
início da subida o Pico Olho
D’Água, Levy e Egídio estavam
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12º Circuito Montanhês de Ciclismo

disputando a vitória que acabou
com os dois cruzando a linha de
chegada praticamente juntos.

O jovem campeão não con-
teve a emoção pelo resultado.
“Gostaria de agradecer à equipe
que me deu todo o apoio para este
resultado e, especialmente ao
Egídio no final. Estou emocio-
nado, pois não vencia há dois

anos. O percurso foi muito duro,
mas já conhecia pois em 2018
venci na categoria Junior. Agra-
deço também ao nosso técnico,
Marcos, e todos os patrocinado-
res”, destacou o ciclista, natural
de Santa Rosa do Viterbo, no in-
terior paulista.

Mais informações no site
www.voltaciclistadeguaruhos.com.br

A Vicar Promoções Despor-
tivas anunciou na segunda-feira
(18) que a prova complementar
das três últimas etapas da Stock
Light será transmitida ao vivo pela
RedeTV!. A estreia do acordo acon-
tecerá no dia 24 de outubro, quan-
do os jovens pilotos da Light dis-
putarão a sexta etapa no Autódro-
mo Velocitta, situado em Mogi
Guaçu, interior de São Paulo.

Além de passar a ser exibida
em TV aberta, a categoria de
acesso à Stock Car Pro Series
tem desde o início do ano as duas
provas de cada etapa transmitidas
ao vivo pelo canal por assinatura
BandSports.

Base forte - “Um automobi-
lismo forte precisa ter uma base
forte também. Daí a importância
das categorias de acesso e fo-
mento ao esporte. A Stock Light
sempre forneceu talentos para a
categoria principal e hoje é mais

Stock Light passa a
ser transmitida pela

RedeTV!
Além da TV aberta, categoria de acesso da Stock Pro Series
também é exibida pelo canal por assinatura BandSports

importante do que nunca para
continuarmos a evolução atual da
Stock Car Pro Series”, comen-
tou Fernando Julianelli, CEO da
Vicar, promotora da Stock Pro
Series e também da Stock Light.

“A transmissão na RedeTV!,
em rede nacional aberta, é uma
grande notícia e vai ajudar a dar
mais visibilidade aos jovens que
estão tentando chegar ao topo do
esporte a motor no Brasil”, com-
pletou.

A Stock Light realizará a pri-
meira prova da sexta etapa no
próximo sábado, a partir das
16h10, com a disputa de 30 mi-
nutos de corrida. A prova com-
plementar acontece no domingo,
com a mesma duração e largada
às 15h40. O final de semana
também contará com a décima
etapa da Stock Car Pro Series,
com duas largadas no domingo,
a partir das 13h10.
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INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING II S.A.
CNPJ/ME nº 30.799.177/0001-60 - NIRE nº 35.300.518.16-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021
1. Data, Horário e Local: Aos 15 (quinze) dias de outubro de 2021, às 10h, na sede da Infraestrutura Brasil Holding II S.A., localizada na cidade de Bauru, 
Estado de São Paulo, na Avenida Issa Marar, nº 2-200, Parque Residencial Samambaia, CEP 17018-002 (“Companhia”). 2. Presença: Presente a acionista 
representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 4. Mesa: Presidente: 
Gilson de Oliveira Carvalho; Secretário: Daniel Becker. 5. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a 1ª (primeira) 
emissão de notas promissórias, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, no montante total de até R$ 350.000.000,00 (trezentos e 
cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Notas Promissórias” e “Emissão”), pela Companhia nos termos da Instrução 
da CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”) e da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476”) (“Oferta Restrita”); (ii) autorização para a Companhia celebrar, por seus diretores, administradores e/ou representantes, 
todos os documentos e instrumentos contratuais necessários e relacionados às deliberações abaixo, tais como as Cártulas (conforme definido abaixo), 
contratos, títulos de crédito, procuração, avisos e outros documentos, bem como praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da 
Emissão e/ou da Oferta Restrita e contratar todos e quaisquer prestadores de serviços necessários à Emissão, à Oferta Restrita e/ou às Notas 
Promissórias, incluindo, sem limitação, o Coordenador Líder, instituições financeiras devidamente habilitadas para serem responsáveis pela prestação dos 
serviços de banco mandatário e custodiante de guarda física das Notas Promissórias, o Agente Fiduciário, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 
(“B3”) e os assessores legais; e (iii) ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito da Oferta 
Restrita até a presente data. 6. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a 
assembleia geral extraordinária da Companhia deliberou o quanto segue: 6.1. autorizar a Companhia emitir as Notas Promissórias e realizar a Oferta 
Restrita, a qual será realizada com as seguintes características e condições: (i) Número da Emissão: A Emissão irá representar a 1ª (primeira) emissão 
de Notas Promissórias da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões 
de reais), na Data de Emissão; (iii) Série: As Notas Promissórias serão emitidas em série única; (iv) Quantidade: Serão emitidas até 07 (sete) Notas 
Promissórias; (v) Valor Nominal Unitário: As Notas Promissórias terão o valor nominal unitário de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na Data 
de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Forma, Circulação e Comprovação de Titularidade: As Notas Promissórias são emitidas sob a forma cartular, 
e ficarão custodiadas no Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 
3.500, 3° andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME n° 61.194.353/0001-64, na qualidade de prestador de serviços de custodiante da guarda física das 
Notas Promissórias (“Custodiante”, cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Custodiante na prestação dos serviços de 
custodiante das Notas Promissórias), e circularão por endosso em preto, sem garantia do endossante, de mera transferência de titularidade. Para todos 
os fins de direito, a titularidade da Nota Promissória será comprovada pela posse da cártula das Notas Promissórias, nos termos da legislação aplicável 
aos títulos de crédito da espécie. Adicionalmente, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada por meio de extrato emitido pela B3 em nome 
do respectivo titular das Notas Promissórias (“Titular”), para as Notas Promissórias que estiverem depositadas eletronicamente na B3; (vii) Data de 
Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Promissórias será a data de sua efetiva subscrição e integralização (“Data de 
Emissão”), conforme previsto nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”); (viii) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia 
serão destinados exclusivamente para capital de giro e/ou realização de aportes pela Companhia na CART; (ix) Prazo e data de Vencimento: As Notas 
Promissórias terão prazo de vencimento de até 30 (trinta) dias corridos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses 
de liquidação antecipada resultante de Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido 
abaixo) e/ou de vencimento antecipado das Notas Promissórias previstas nas respectivas Cártulas das Notas Promissórias; (x) Atualização do Valor 
Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente. (xi) Remuneração: Sobre o Valor Nominal 
Unitário da Nota Promissória incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos 
DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento, acrescida de 
uma sobretaxa (spread) equivalente a 2,35% (dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
(“Remuneração”), considerando para tal os critérios estabelecidos no “Caderno de Fórmulas Notas Comerciais - CETIP21” disponibilizado para consulta 
em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), de acordo com a fórmula prevista nas Cártulas das Notas Promissórias. (xii) Preço de Subscrição, 
Forma de Integralização e Procedimento de Subscrição: O preço de subscrição e integralização das Notas Promissórias será correspondente ao Valor 
Nominal Unitário e sua integralização dar-se-á à vista, no ato da subscrição, na Data de Emissão, exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição 
de Ativos (“MDA”), de acordo com as normas de liquidação da B3, em moeda corrente nacional. Todas as Notas Promissórias serão subscritas e 
integralizadas na mesma Data de Emissão. O preço de subscrição poderá ser acrescido de ágio ou deságio na data de integralização, desde que ofertados 
em igualdade de condições aos Investidores Profissionais (conforme definido abaixo). O detentor das Notas Promissórias, no momento da subscrição, 
deverá fornecer ao Coordenador Líder declaração, por escrito, atestando, dentre outros, que está ciente de que: (i) a Oferta Restrita não foi registrada na 
CVM; e (ii) a Nota Promissória está sujeita às restrições de negociação previstas na Instrução CVM 476 e nas Cártulas das Notas Promissórias, conforme 
aplicáveis. Ao subscrever, integralizar ou adquirir em mercado primário ou secundário a Nota Promissória, o titular da Nota Promissória concede automática 
e antecipadamente a sua anuência expressa à B3, à Companhia, ao Banco Mandatário e/ou Custodiante para disponibilizar a relação do titular da Nota 
Promissória ao Agente Fiduciário; (xiii) Regime de Colocação: As Notas Promissórias são objeto de distribuição pública com esforços restritos de 
distribuição, nos termos da Instrução CVM 566 e da Instrução CVM 476, estando, portanto, automaticamente dispensada de registro perante a CVM, 
sendo a distribuição pública realizada sob regime garantia firme de colocação (“Garantia Firme”) com a intermediação de instituição integrante do sistema 
de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de coordenador líder da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), nos termos do Contrato de Distribuição 
(conforme definido abaixo); (xiv) Distribuição, Negociação e Colocação: As Notas Promissórias serão depositadas para: (a) distribuição no mercado 
primário exclusivamente por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3,  
sendo que concomitantemente à liquidação, as Notas Promissórias serão depositadas em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3;  
e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo 
as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3. As Notas Promissórias serão ofertadas 
exclusivamente a, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de 
maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), podendo ser subscritas e integralizadas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores 
Profissionais. Não obstante o disposto no parágrafo acima e observado o cumprimento pela Companhia das obrigações dispostas no artigo 17 da Instrução 
CVM 476, as Notas Promissórias somente poderão ser negociadas, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, entre Investidores 
Qualificados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de sua subscrição ou 
aquisição por Investidores Profissionais, salvo na hipótese do lote de Notas Promissórias objeto do exercício da Garantia Firme pelo Coordenador Líder, 
devendo, na negociação subsequente: (i) ser observada, pelo adquirente, a restrição de negociação de 90 (noventa) dias acima referida, contados a partir 
do exercício da Garantia Firme; e (ii) serem observados os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476 e as demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis. Não será admitida a distribuição parcial das Notas Promissórias, em virtude da Garantia Firme, nos termos do 
“Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Notas Promissórias, sob regime de Garantia Firme de Colocação, 
em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Infraestrutura Brasil Holding II S.A.” (“Contrato de Distribuição”); (xv) Pagamento do Valor Nominal Unitário: 
O Valor Nominal Unitário será integralmente pago, pela Companhia aos Titulares, em uma única parcela, na Data de Vencimento ou na data de liquidação 
antecipada, em caso de Oferta de Resgate Antecipado, Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das Notas Promissórias; (xvi) Data 
de Pagamento da Remuneração: A Remuneração será integralmente paga pela Companhia aos Titulares em uma única parcela, na Data de Vencimento 
ou na data de liquidação antecipada, em caso de Oferta de Resgate Antecipado Total, Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das 
Notas Promissórias; (xvii) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus os Titulares serão efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos 
adotados pela B3 para as Notas Promissórias custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Notas Promissórias não estarem custodiadas 
eletronicamente na B3: (a) na sede da Companhia ou do Banco Mandatário da Emissão; ou (b) conforme o caso, pela instituição financeira contratada para 
este fim. Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Titulares nos termos das Cártulas das Notas Promissórias aqueles que forem Titulares ao 
final do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (xviii) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados 
os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa às Notas Promissórias prevista nas Cártulas das Notas Promissórias até o 1º (primeiro) 
Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com (i) com relação a qualquer pagamento realizado por meio da B3, qualquer dia que seja sábado, 
domingo ou feriado declarado nacional e (ii) com relação a qualquer outro pagamento que não seja realizado por meio da B3, bem como com relação a 
outras obrigações previstas nas Cártulas das Notas Promissórias, qualquer dia no qual não haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, e/ou que seja sábado ou domingo. Portanto, para os fins desta ata, das Cártulas das Notas Promissórias e dos demais 
documentos da Oferta Restrita, “Dia(s) Útil(eis)” significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (xix) Resgate 
Antecipado Facultativo: Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, a Emissora poderá resgatar unilateral e antecipadamente, 
a qualquer momento, a totalidade das Notas Promissórias da Emissão, com o consequente cancelamento de referidas Notas Promissórias resgatadas 
(“Resgate Antecipado Facultativo”), observados os termos e condições previstos nas Cártulas das Notas Promissórias. A Emissora realizará o Resgate 
Antecipado Facultativo por meio de aviso aos titulares das Notas Promissórias (por meio de divulgação de anúncio nos termos das Cártulas ou de 
comunicação individual a todos os Titulares das Notas Promissórias (“Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo”), com antecedência de, no 
mínimo, 3 (três) Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”), devendo 
constar de tal comunicação: (i) a Data do Resgate Antecipado Facultativo, que deverá ser um Dia Útil, observados os termos e condições estabelecidos 
na Cártula; (ii) menção ao valor projetado do pagamento devido aos Titulares das Notas Promissórias; e (iii) as demais informações consideradas 
relevantes pela Emissora para conhecimento dos Titulares das Notas Promissórias. Adicionalmente, a Emissora deverá encaminhar cópia da Comunicação 
de Resgate Antecipado Facultativo ao Custodiante, ao Banco Mandatário e à B3 na mesma data de sua realização. O Resgate Antecipado Facultativo das 
Notas Promissórias será feito mediante pagamento da integralidade do Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos na data de 
resgate e ainda não pagos até a data de resgate calculados pro rata temporis a partir da Data de Emissão, não sendo devido qualquer pagamento de 
prêmio (“Valor de Resgate Antecipado”); (xx) Oferta de Resgate Antecipado: A qualquer momento, a Companhia poderá realizar oferta de resgate 
antecipado facultativo da totalidade das Notas Promissórias, com o consequente cancelamento de tais Notas Promissórias, a ser endereçada a todos os 
Titulares das Notas Promissórias, sem distinção, sendo assegurado a todos os Titulares igualdade de condições para aceitar ou recusar, a seu exclusivo 
critério, a oferta de resgate antecipado das Notas Promissórias por eles detidas, observados os termos das Cártulas das Notas Promissórias e da 
legislação aplicável. Não será admitido o resgate antecipado de parte das Notas Promissórias, sendo, portanto, necessária a adesão da totalidade dos 
Titulares (“Oferta de Resgate Antecipado”). Os valores a serem pagos aos Titulares das Notas Promissórias em razão do resgate antecipado devido 
deverão ser equivalentes ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão, e dos respectivos 
Encargos Moratórios, caso aplicável, até a data do efetivo resgate, e demais encargos devidos e não pagos, podendo, ainda, ser oferecido prêmio de 
resgate antecipado aos Titulares das Notas Promissórias, a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo (“Valor do Resgate 
Antecipado”). O pagamento do Valor do Resgate Antecipado será realizado (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3 para as Notas Promissórias 
custodiadas eletronicamente na B3, ou (ii) mediante procedimentos adotados pelo Banco Mandatário, no caso de Notas Promissórias que não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3; (xxi) Vencimento Antecipado: Observado o disposto nas Cártulas das Notas Promissórias, o Agente Fiduciário 
deverá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações objeto das Cártulas das Notas Promissórias, na ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas nas Cártulas das Notas Promissórias (cada hipótese, um “Evento de Inadimplemento”); (xxii) Repactuação Programada: 
As Notas Promissórias não serão objeto de repactuação programada; (xxiii) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer 
valor devido pela Companhia aos Titulares nos termos das Notas Promissórias, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores devidos e em atraso, incidirão, independentemente 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1%  
(um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante 
devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (xxiv) Ausência de Agente Fiduciário: Tendo em vista que o prazo de vencimento das Notas Promissórias é 
inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme previsto no artigo 5º da Instrução CVM 566, a Oferta Restrita não contará com agente fiduciário  
ou agente de notas contratado para representar e zelar pela proteção dos interesses e direitos da comunhão dos Titulares, sendo que todas as 
comunicações e direitos previstos nta Cártula deverão ser feitas diretamente junto aos respectivos Titulares; e (xxv) Demais Características: As demais 
características das Notas Promissórias e da Emissão encontrar-se-ão descritas nas Cártulas das Notas Promissórias e nos demais documentos a elas 
pertinentes. 6.2. autorizar a Companhia a celebrar, por seus diretores, administradores e/ou representantes, todos os documentos e instrumentos 
contratuais necessários e relacionados às deliberações abaixo, tais como as Cártulas, contratos, títulos de crédito, procuração, avisos e outros documentos, 
bem como praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita e contratar todos e quaisquer  
prestadores de serviços necessários à Emissão, à Oferta Restrita e/ou às Notas Promissórias, incluindo, sem limitação, o Coordenador Líder, instituições 
financeiras devidamente habilitadas para serem responsáveis pela prestação dos serviços de banco mandatário, Custodiante de guarda física das Notas 
Promissórias, o Agente Fiduciário, a B3 e os assessores legais; e 6.3. ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus 
procuradores no âmbito da Oferta Restrita até a presente data. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e a presente 
ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Gilson de Oliveira Carvalho; Secretário: Daniel Becker; 
Acionista Presente: Infraestrutura Brasil Holding VI S.A.. São Paulo, 15 de outubro de 2021. Mesa: Gilson de Oliveira Carvalho - Presidente da Mesa;  
Daniel Becker - Secretário da Mesa. Acionista Presente: Infraestrutura Brasil Holding VI S.A. - Nome: Gilson de Oliveira Carvalho - Cargo: Diretor; 
Nome: Daniel Becker - Cargo: Diretor.

Data, Hora, Local: 15.10.2021, às 14 horas, na sede social, Rua Henri Dunant, 873, 9º andar, 
conjunto 907, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente, Dario Ferreira Guarita Neto, Secretário, Alexsandro Martins Holanda. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (i) Ratifi cação da celebração, pela companhia, do Acordo de 
Investimento e Outras Avenças que regula os termos e condições para os novos investimentos 
em sua controlada Amata na Cidade S.A.; (ii) Aprovação da celebração, pela companhia, do 
Acordo de Acionistas e Outras Avenças da Amata na Cidade S.A., que regulará as relações 
obrigacionais decorrentes da participação acionária dos acionistas no capital social da Amata 
na Cidade S.A.; (iii) Autorização da celebração, pela Florespar Florestal S.A., controlada da 
Companhia, do Instrumento Particular de Acordo Vinculante com a Amata na Cidade S.A., 
tendo por objeto o fornecimento de madeira em toras; (iv) Redução do capital social da APE1 
Plantio de Floresta Exótica S.A., por julgá-lo excessivo; (v) Adequação da remuneração das 
debêntures emitidas pela Amata na Cidade S.A. e subscritas e integralizadas pela Companhia 
às negociações da captação da subsidiária; (vi) Conversão das debêntures provenientes da 1ª e 
da 2ª Emissões Privadas de Debêntures Conversíveis em Ações, emitidas pela Amata na 
Cidade S.A., subscritas e integralizadas pela Companhia, em ações ordinárias da Amata na 
Cidade S.A.; (vii) Conversão em ações ordinárias da Amata na Cidade S.A. de parte das 
debêntures provenientes da 3ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em ações, emitidas 
pela referida controlada e subscritas e integralizadas pela Companhia, bem como a celebração, 
pela Companhia, do aditamento da escritura da 3ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis 
em Ações fi rmada com a Amata na Cidade S.A. para transformar em perpétuas as debêntures 
que não forem convertidas pela Companhia em ações ordinárias, e implementar os demais 
ajustes negociados à escritura; (viii) Criação de novas classes de ações preferenciais de emissão 
da Companhia (“Ações PN”); (ix) Conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia em 
Ações PN, de cada classe, a critério dos acionistas, na proporção de uma ação ordinária para cada 
Ação PN, conforme o caso; (x) Resgate, com o respectivo e posterior cancelamento, da totalidade 
das Ações PN, com a consequente redução do capital social da Companhia, fi cando o pagamento 
sujeito ao decurso do prazo referido no Artigo 174 da Lei 6.404/76; (xi) Alteração do estatuto 
social da Companhia, de modo a refl etir as deliberações tomadas nos itens (vii) a (ix), caso 
aprovadas; e (xii) Aquisição facultativa de debêntures da 2ª e/ou da 3ª Emissões de Debêntures 
Perpétuas, Conversíveis em Ações Ordinárias, Subordinadas, em Série Única, para Colocação 
Privada, da Companhia, e posterior cancelamento, com pagamento em dinheiro e/ou em ativos. 
Deliberações Aprovadas: (i) A ratifi cação da celebração, pela Companhia, em 16.08.2021, do 
Acordo de Investimento e Outras Avenças que regula os termos e condições para os novos 
investimentos em sua controlada Amata na Cidade S.A.; (ii) A aprovação da celebração, pela 
Companhia, do Acordo de Acionistas e Outras Avenças da Amata na Cidade S.A., que 
regulará as relações obrigacionais decorrentes da participação acionária dos acionistas no capital 
social da Amata na Cidade S.A.; (iii) A autorização da celebração, pela Florespar Florestal 
S.A., controlada da Companhia, do Instrumento Particular de Acordo Vinculante com a Amata 
na Cidade S.A., tendo por objeto o fornecimento de madeira em toras, nos termos da minuta 
constante do Anexo (vii) do Acordo de Investimento e Outras Avenças fi rmado pela Companhia 
em 16.08.2021 e mencionado no item (i) supra; (iv) A redução do capital social da APE1 Plantio 
de Floresta Exótica S.A., por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social, de R$ 
61.654.458,16, para R$ 1.517.961,16, uma redução, portanto, de R$ 60.136.497,00 e o 
consequente cancelamento de 49.011.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Consequentemente, os acionistas aprovaram, também, a alteração do estatuto social da 
subsidiária para refl etir a retromencionada redução do capital social. (v) A adequação da 
remuneração das debêntures emitidas pela Amata na Cidade S.A. e subscritas e integralizadas 
pela Companhia às negociações da captação da subsidiária formalizadas no Acordo de 
Investimento e Outras Avenças fi rmado pela Companhia em 16.08.2021 e mencionado no item 
(i) supra. Por conseguinte, deverão ser aditadas a 1ª, a 2ª e a 3ª Escrituras de Emissão de 
Debêntures para consignar que ao invés dos juros remuneratórios de 6,84% e da correção 
monetária calculada com base na variação do IPCA, o valor atualizado será fi xo, permanecendo 
conforme tabela abaixo: Emissão: 1ª, Data: 04.01.2021, Valor da Emissão: R$ 9.000.000,00, 
Valor após Remuneração e Correção Monetária: R$ 9.758.982,20; Emissão: 2ª, Data: 
19.03.2021, Valor da Emissão: R$ 6.000.000,00, Valor após Remuneração e Correção 
Monetária: R$ 6.337.999,13; Emissão: 3ª, Data: 02.08.2021, Valor da Emissão: R$ 
5.000.000,00, Valor após Remuneração e Correção Monetária: R$ 5.003.022,13, Total: 
R$ 21.100.003,46. (vi) O aditamento para adequação aos parâmetros adotados no Acordo de 
Investimento e Outras Avenças e a conversão das debêntures provenientes da 1ª e da 2ª Emissões 
Privadas de Debêntures Conversíveis em Ações, emitidas pela Amata na Cidade S.A., 
subscritas e integralizadas pela Companhia, em ações ordinárias da Amata na Cidade S.A., 
conforme tabela a seguir: Emissão: 1ª, Data: 04.01.2021, Valor após Remuneração e 
Correção Monetária: R$ 9.758.982,20, Tipo: Ação, Quantidade: 157.645, Emissão: 2ª, 
Data: 19.03.2021, Valor após Remuneração e Correção Monetária: R$ 6.337.999,13, 
Tipo: Ação, Quantidade: 102.383, Valor após Remuneração e Correção Monetária: 
R$ 16.096.981,33, Quantidade: 260.028. (vii) O aditamento para adequação aos parâmetros 
adotados no Acordo de Investimentos e a conversão parcial em ações ordinárias da Amata na 
Cidade S.A. das debêntures provenientes da 3ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em 
ações, emitidas pela referida controlada e subscritas e integralizadas pela Companhia, bem como 
a celebração, pela Companhia, de aditamento para transformar em perpétuas as debêntures que 
não forem convertidas pela Companhia em ações ordinárias, e implementar os demais ajustes 
negociados à escritura, conforme tabela abaixo: Emissão: 3ª, Data: 02.08.2021, Valor após 
Remuneração e Correção Monetária: R$ 749.419,51, Tipo: Ação, Quantidade: 12.106; 
Valor após Remuneração e Correção Monetária: R$ 4.253.602,62, Tipo: Debênture, 
Quantidade: 68.712, Valor após Remuneração e Correção Monetária: R$ 
5.003.022,13, Quantidade: 80.818. (viii) A criação de ações preferenciais Classe A resgatáveis, 
sem direito a voto, com prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação, 
estipulando-se o valor base do resgate das ações preferenciais Classe A em R$ 2,54553116026607 
por ação, valor base este fi xo, que não poderá ser alterado mesmo na ocorrência de eventos 

futuros e adversos. O referido valor base será ajustado em caso de alteração do número de ações 
em que se divide o capital da Companhia por força de bonifi cações, grupamentos ou 
desdobramentos. (ix) A conversão de 22.443.085 ações ordinárias de emissão da Companhia de 
propriedade dos acionistas Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG, Brasil Agronegócio – Fundo de 
Investimento em Participações, Brasil Sustentabilidade – Fundo de Investimento em Participações, 
e Amata Investimentos e Participações S.A., em 22.443.085 ações preferenciais Classe A, sendo 
2.398.537 de Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG, 12.148.924 de Brasil Agronegócio – Fundo 
de Investimento em Participações, 6.074.927 de Brasil Sustentabilidade – Fundo de Investimento 
em Participações, e 1.820.697 de Amata Investimentos e Participações S.A. (x) A criação de ações 
preferenciais Classe B resgatáveis, sem direito a voto, com prioridade no reembolso do capital, 
sem prêmio, em caso de liquidação, estipulando-se o valor base do resgate das ações preferenciais 
Classe B em R$ 2,31057291029179 por ação, tendo em vista as características específi cas do 
resgate in natura, valor base este fi xo, que não poderá ser alterado mesmo na ocorrência de 
eventos futuros e adversos. O referido valor base será ajustado em caso de alteração do número 
de ações em que se divide o capital da Companhia por força de bonifi cações, grupamentos ou 
desdobramentos. (xi) A conversão de 15.976.142 ações ordinárias de emissão da Companhia de 
propriedade dos acionistas URBIS – Fundo de Investimento em Participações, AKKA Fundo de 
Investimento em Participações e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR em 15.976.142 ações 
preferenciais Classe B, sendo 7.678.567 de URBIS, 4.652.972 de AKKA e 3.644.603 de BNDESPAR, 
dispensada a alteração estatutária, tendo em vista o fato de que a efi cácia da deliberação se 
esgota nesta Assembleia Geral. (xii) O resgate, sujeito ao decurso do prazo de 60 dias a que se 
refere o Artigo 174 da Lei nº 6.404/76, das 22.443.085 das ações preferenciais Classe A e das 
15.976.142 ações preferenciais Classe B, correspondentes à totalidade das ações destas classes, 
todas de propriedade dos acionistas URBIS – Fundo de Investimento em Participações, AKKA 
Fundo de Investimento em Participações e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Aquila 
Waldinvest III GMBH & CO. KG, Brasil Agronegócio – Fundo de Investimento em Participações, 
Brasil Sustentabilidade – Fundo de Investimento em Participações, e Amata Investimentos e 
Participações S.A., a débito do capital social, com o cancelamento e a retirada de circulação de 
todas as ações preferenciais Classe A e Classe B resgatadas, fi cando o capital social da 
Companhia reduzido em R$ 94.043.613,12, passando de R$ 366.751.334,61 para R$ 
272.707.721,49, com a consequente alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social que, uma 
vez transcorrido o referido prazo de 60 dias, passará a vigorar com a seguinte e nova redação: 
“Artigo 6º. O capital social da Companhia é de R$ 272.707.721,49, dividido em 68.273.137 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária dará o direito a 1 
voto nas assembleias gerais. § 2º. É vedada a criação ou emissão de partes benefi ciárias pela 
Companhia.” a-) O valor do resgate das ações preferenciais Classe A, de R$ R$2,54553116026607 
por ação, totalizando R$ 57.129.572,20, será integralmente pago, proporcionalmente às 
respectivas participações, aos acionistas titulares das ações ora resgatadas em data a ser fi xada 
pela administração da Companhia, até o dia 31.12.2021, em moeda corrente nacional, da 
seguinte maneira: Acionista: Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG, Valor do Resgate (R$): 
6.105.550,68; Acionista: Brasil Agronegócio – Fundo de Investimento em Participações, Valor 
do Resgate (R$): 30.925.464,60; Acionista: Brasil Sustentabilidade – Fundo de Investimento 
em Participações, Valor do Resgate (R$): 15.463.915,97; Acionista: Amata Investimentos e 
Participações S.A., Valor do Resgate (R$): 4.634.640,95; Total: 57.129.572,20. b-) O valor 
do resgate das ações preferenciais Classe B, de R$ 2,31057291029179 por ação, totalizando R$ 
36.914.040, 9161748, será integralmente pago, proporcionalmente às respectivas participações, 
aos acionistas titulares das ações ora resgatadas em data a ser fi xada pela administração da 
Companhia, até o dia 31.12.2021, mediante a entrega de 629.134 ações de emissão da AMATA 
na Cidade S.A. de propriedade da Companhia e pagamento em moeda corrente nacional no valor 
de R$1.721.352,90, da seguinte maneira: Acionista: URBIS – Fundo de Investimento em 
Participações, Parcela em Caixa (R$): 827.320.92, Ações de Amata na Cidade S.A.: 
302.379; Acionista: AKKA Fundo de Investimento em Participações, Parcela em Caixa (R$): 
501.344,01, Ações de Amata na Cidade S.A.: 183.232; Acionista: BNDES Participações S.A. 
– BNDESPAR, Parcela em Caixa (R$): 392.687,97, Ações de Amata na Cidade S.A.: 
143.523; Total: Parcela em Caixa (R$): 1.721.352,90, Ações de Amata na Cidade S.A.: 
629.134. (xiii) O registro da desnecessidade da realização da assembleia especial referida no §1º 
do Artigo 136 da Lei nº 6.404/76 tendo em vista a não existência de ações preferenciais Classe A 
ou Classe B em circulação e a aprovação das matérias objeto desta AGE por acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. (xiv) A aprovação da aquisição 
facultativa, pela Companhia, de 2.691.992 debêntures da 2ª e 216.116 debêntures da 3ª 
Emissões de Debêntures Perpétuas, Conversíveis em Ações Ordinárias, Subordinadas, em Série 
Única, para Colocação Privada, da Companhia, e seu posterior cancelamento, pelo valor de R$ 
2,545530 por debênture, com pagamento, na mesma data de pagamento do valor do resgate das 
ações preferenciais Classe A e das ações preferenciais Classe B ora aprovados, em dinheiro e/ou 
em Debêntures Perpétuas, Conversíveis em Ações Ordinárias, Subordinadas, em Série Única, para 
Colocação Privada, de emissão da AMATA na Cidade S.A., de propriedade da Companhia, da 
seguinte forma: Debenturista: RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito 
Privado Investimento no Exterior, Pagamento em Caixa (R$): 188.004,07, Pagamento em 
Debêntures da Amata na Cidade S.A.: 4.253.602,62; Debenturista: Amarante Fundo de 
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, Pagamento em Caixa 
(R$): 2.961.070,82, Pagamento em Debêntures da Amata na Cidade S.A.: -; Total: 
Pagamento em Caixa (R$): 3.149.074,89, Pagamento em Debêntures da Amata na 
Cidade S.A.: 4.253.602,62. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15.10.2021. Acionistas: 
Amata Investimentos e Participações S.A., por Dario Ferreira Guarita Neto e Alexsandro Martins 
Holanda; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, por Bruno Miranda Ribeiro; Brasil Agronegócio 
– Fundo de Investimento em Participações, por Ronaldo Luis Kiyoshi Hirata e Ricardo Saife 
Monteiro; Brasil Sustentabilidade – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por 
Rafael Espínola de Vasconcelos e Rodrigo Nelson Brum Selles; Aquila Waldinvest III GMBH & CO. 
KG, por Daniel Coelho Moreira; URBIS – Fundo de Investimento em Participações, por Julia 
Ordones Castilho e AKKA Fundo de Investimento em Participações, por Julia Ordones Castilho.
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GRUPPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ/MF nº 00.015.732/0001-55
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Cotistas na sede da Sociedade.
A Diretoria

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto 
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais) Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Ativo Circulante 11.035.460,01 12.074.904,38 89.747.634,25 79.750.494,90
Disponível 2.789,19 3.328,38 86.919,92 34.211,65
Aplicações fi nanceiras 9.992.157,62 10.983.329,46 47.020.685,69 46.400.744,62
Créditos de Operações 
 com Planos de Assistência à Saúde - - 20.744.532,69 11.693.240,50
Créditos de Operações Assistência 
 Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora - - 24.238,75 5.434,31
Contas a Receber - - 6.339.918,48 6.264.458,88
Rendas de Aluguéis a Receber 208.044,33 183.914,80 208.044,33 183.914,80
Créditos Tributários e Previdenciários 813.599,41 885.838,36 3.112.713,63 3.685.021,39
Estoques - - 8.756.378,24 5.269.898,46
Bens e Títulos a Receber 18.235,57 17.401,57 2.752.652,93 5.285.621,88
Depósitos Judiciais e Fiscais - - - 53.710,26
Despesas Antecipadas 633,89 1.091,81 701.549,59 874.238,15
Ativo não Circulante 108.071.222,12 99.457.069,84 111.623.638,95 111.232.735,54
Contas a Receber - - 219.095,58 121.465,66
Despesas Antecipadas - - 10.337,10 20.788,75
Outros Valores a Receber 36.750,00 - 36.750,00 -
Depósitos Judiciais e Fiscais - - 572.650,85 529.202,14
Investimentos 94.497.995,20 85.392.090,59 - -
Outros Investimentos 5.359.659,22 5.359.659,22 5.789.454,98 5.789.454,98
Imobilizado 8.176.817,70 8.705.220,03 102.317.560,47 102.536.088,89
Intangível - 100,00 2.677.789,97 2.235.735,12
Total do Ativo 119.106.682,13 111.531.974,22 201.371.273,20 190.983.230,44

 Atribuível aos Controladores
 Reservas de Lucros
    Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido Atribuído
Discriminação Capital Social Retenção de Lucros Lucros Acumulados Atribuído aos Controladores aos Não Controladores Total
Saldos em 31/Dezembro/2018 51.348.885,53 53.826.982,02 - 105.175.867,55 45.590,43 105.221.457,98
Lucro do Exercício - - 2.558.898,09 2.558.898,09 17.851,01 2.576.749,10
Retenção de Lucros - 2.643.700,49 (2.643.700,49) - - -
Participação dos Não Controladores na Distribuição de Lucros - - - - (6.733,35) (6.733,35)
Perda dos Não Controladores na Distribuição Desproporcional de Lucros - - - - (36.876,66) (36.876,66)
Venda de Quotas de Capital aos Controladores - - - - (15.950,00) (15.950,00)
Perda na Venda de Quotas de Capital aos Controladores - - - - (3.664,42) (3.664,42)
Ajuste de Exercícios Anteriores Refl exo - - 84.802,40 84.802,40 0,04 84.802,44
Saldos em 31/Dezembro/2019 51.348.885,53 56.470.682,51 - 107.819.568,04 217,05 107.819.785,09
Lucro do Exercício - - 8.131.528,76 8.131.528,76 526,90 8.132.055,66
Retenção de Lucros - 8.128.645,53 (8.128.645,53) - - -
Distribuição de Lucros - - - - (333,36) (333,36)
Ajuste de Exercícios Anteriores Refl exo - - (2.883,23) (2.883,23) (0,01) (2.883,24)
Saldos em 31/Dezembro/2020 51.348.885,53 64.599.328,04 - 115.948.213,57 410,58 115.948.624,15

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita Operacional Bruta 1.177.763,22 1.401.875,71 327.868.428,12 297.437.399,29
Receita de Operações com Assistência a Saúde - - 229.689.854,75 230.960.003,94
Outras Receitas Operacionais 
 de Planos de Assistência à Saúde - - 2.485.534,14 1.292.547,51
Receitas de Assistência à Saúde 
 Não relacionadas com Planos de Saúde - - 312.868,43 833.543,46
Receita Aluguéis 1.177.763,22 1.401.875,71 1.097.274,30 1.401.875,71
Receita de Prestação de Serviços - - 94.282.896,50 62.949.428,67
(-) Deduções da Receita (108.943,14) (129.673,49) (17.520.272,80) (14.469.134,74)
(-) Impostos e Contribuições (108.943,14) (129.673,49) (17.520.272,80) (14.469.134,74)
Receita Operacional Líquida 1.068.820,08 1.272.202,22 310.348.155,32 282.968.264,55
(-) Custo dos Serviços Prestados/Eventos 
 Indenizáveis Líquidos/Operações 
 com Planos de Assistencia a Saúde - - (202.385.940,89) (187.914.000,38)
(-) Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados - - (107.822.911,56) (114.568.629,04)
(-) Custo dos Serviços Prestados - - (94.563.029,33) (73.345.371,34)
Resultado Operacional Bruto 1.068.820,08 1.272.202,22 107.962.214,43 95.054.264,17
Despesas/Receitas Operacionais (2.657.242,13) (2.601.166,40) (90.261.303,70) (96.477.480,34)
Despesas Administrativas (2.657.242,13) (2.601.166,40) (90.261.303,70) (96.477.480,34)
Resultado Financeiro Líquido 664.387,90 567.206,80 (9.896.012,39) (2.006.316,05)
Receitas Financeiras 747.219,65 843.901,76 2.332.034,32 3.746.808,51
Despesas Financeiras (82.831,75) (276.694,96) (12.228.046,71) (5.753.124,56)
Outras Receitas e Despesas 9.055.562,91 3.320.655,47 1.929.325,18 9.097.843,75
Receitas Patrimoniais 2.779,18 41.087,61 1.970.184,52 9.263.875,28
Despesas Patrimoniais (782,43) - (40.859,34) (166.031,53)
Resultado Participação Societária 9.108.787,84 3.280.905,95 - -
Outras (55.221,68) (1.338,09) - -
Lucro antes dos Impostos sobre Lucros 8.131.528,76 2.558.898,09 9.734.223,52 5.668.311,53
Imposto de Renda - - (1.237.315,22) (2.260.501,79)
Contribuição Social - - (364.852,64) (831.060,64)
Lucro Líquido do Exercício 8.131.528,76 2.558.898,09 8.132.055,66 2.576.749,10
Atribuído
Participação dos Controladores - - 8.131.528,76 2.558.898,09
Participação dos Não Controladores - - 526,90 17.851,01
Lucro Líquido do Exercício - - 8.132.055,66 2.576.749,10

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Lucro Líquido do Exercício 8.131.528,76 2.558.898,09 8.132.055,66 2.576.749,10
Outros Resultados Abrangentes (2.883,23) 84.802,40 (2.883,24) 84.802,44
Resultado Abrangente do Exercício 8.128.645,53 2.643.700,49 8.129.172,42 2.661.551,54

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Atividades Operacionais
Resultado do Período 8.131.528,76 2.558.898,09 8.132.055,66 2.576.749,10
Ajustes para conciliação 
 do resultado do período com 
 a geração/utilização de caixa 
  das atividades operacionais: (8.596.323,31) (2.798.412,62) 11.572.461,38 19.004.218,27
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - - 1.014.833,33 883.615,01
Provisão para contingência - - 238.255,78 (73.515,20)
Provisão para ressarcimento ao SUS - - - -
Depreciação e Amortização 514.461,28 523.034,42 14.272.111,22 10.939.093,60
Resultado de Equivalência Patrimonial (9.108.787,84) (3.280.905,95) - -
Receita de atividades de investimento (aluguel) - - (295.612,78) (327.569,05)
Ganhos e ou perdas na venda de imobilizado - - (10.453,38) (37.644,02)
Despesas de Empréstimos e Financiamentos - - 3.154.449,16 3.551.332,04
Provisão sobre créditos de Liquidação Duvidosa - - (5.250.071,30) 4.451.809,20
Doações de Imobilizado - - (174.285,00) (109.223,32)
Ajuste de Inventário Patrimonial - - (1.376.765,65) (270.015,57)
Deságio na Compra de Quotas de Capital - (3.664,42) - (3.664,42)
Ganho na Destinação Desproporcional de Lucros - (36.876,67) - -
Resultado na Venda de Bens (1.996,75) - - -
Resultado do Período Ajustado (464.794,55) (239.514,53) 19.704.517,04 21.580.967,37
(Aumento) Diminuição 
 em Ativos Operacionais 1.002.155,18 1.086.780,20 (5.325.740,75) 16.377.310,70
Contas a Receber - - (512.323,80) (144.222,21)
Aplicações Financeiras 991.171,84 1.033.054,88 (12.125.542,70) 15.392.638,99
Créditos de Operações 
 com Planos de Assistência à Saúde - - (18.804,44) 27.223,18
Créditos de Operações Assistência 
 à Saúde não Relacionadas com Plano - - (3.486.479,78) (4.652,61)
Estoques - - 583.896,83 426.144,15
Bens e Titulos a Receber - 43.200,70 858.338,91 (2.839.673,49)
Rendas de Aluguéis a Receber (60.879,53) (50.256,11) 1.277.905,49 (50.256,11)
Creditos Tributários e Previdenciários 72.238,95 60.780,73 8.093.384,33 3.338.576,34
Despesas Antecipadas 457,92 - 457,92 72.323,09
Títulos e Créditos a Receber - Longo Prazo - - (43.448,71) -
Depósitos Judiciais e Fiscais - - - 208.696,93
Adiantamentos (834,00) - 46.875,20 (49.487,56)
Aumento (Diminuição) 
 em Passivos Operacionais (553.937,62) (739.098,03) 16.594.566,79 (3.618.414,90)
Provisão de Eventos a Liquidar - - (2.809.376,84) (4.412.276,55)
Provisão de Contraprestações Não Ganhas - PPCNG - - 9.155.071,40 3.065,45
Obrigações Trabalhistas 112,93 3.811,40 - -
Fornecedores 4.242,92 890,00 3.520.527,37 (264.598,93)
Receita de contratos com Clientes - - 5.066.464,15 -
Débitos Diversos - (546,52) 1.092.896,19 436.636,93
Obrigações Fiscais e Previdenciárias (558.293,47) (743.252,91) 568.984,52 618.758,20
Caixa Líquido 
 das Atividades Operacionais (16.576,99) 108.167,64 30.973.343,08 34.339.863,17
Atividades de Investimento
Recebimento pela Venda 
 de Investimentos e Imobilizado 83.400,00 - 153.400,00 58.000,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento - - 328.545,62 265.083,79
Pagamento pela Compra 
 de bens Imobilizado - Hospitalar - - (18.210.872,62) (33.877.104,75)
Pagamento pela Compra de Bens Imobilizado (67.362,20) (91.497,90) (710.747,26) (410.074,69)
Pagamento Aquisição de Intangível - - (1.157.272,17) (70.819,20)
Recebimento de Lucros 
 de Empresa Controlada 5.000.000,00 10.000.000,00 - -
Aumento de Capital 
 em Empresa Controlada (5.000.000,00) (10.015.950,00) - (15.950,00)
Caixa Líquido 
 das Atividades de Investimento 16.037,80 (107.447,90) (19.596.946,43) (34.050.864,85)
Atividades de Financiamento
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos - - (5.549.188,85) (4.837.904,09)
Pagamentos de Amortizações de Empréstimos - - (33.881.971,56) (5.230.486,54)
Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos - - 28.107.472,03 9.804.521,70
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento - - - (43.610,02)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento - - (11.323.688,38) (307.478,95)
Aumento (Redução) 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (539,19) 719,74 52.708,27 (18.480,63)
Aumento (Redução) 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (539,19) 719,74 52.708,27 (18.480,63)
Caixa e Equivalentes 
 de Caixa no Início do Período 3.328,38 2.608,64 34.211,65 52.692,28
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 2.789,19 3.328,38 86.919,92 34.211,65

 Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Passivo Circulante 722.404,95 708.746,34 78.093.252,07 69.844.885,04
Provisões Técnicas 
 de Operações de Assistência à Saúde - - 38.102.250,17 29.546.338,68
Débitos de Operações de Assistência à Saúde - - 610,20 668,17
Débitos com Operações Assistência Saúde 
 Não Relacionadas com planos Saúde da operadora - - 23.594,50 5.637,82
Fornecedores 27.044,04 22.801,12 11.340.661,63 16.785.321,77
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 679.096,51 669.793,75 5.869.864,67 5.214.053,31
Empréstimos e Financiamentos - - 8.696.901,03 10.973.158,56
Receita de Contrato com clientes - - 5.066.464,15 -
Provisão para Contingências - - - 222.983,69
Débitos Diversos 16.264,40 16.151,47 8.992.905,72 7.096.723,04
Passivo Não Circulante 2.436.063,61 3.003.659,84 7.329.396,98 13.318.560,31
Provisões Técnicas 
 de Operações de Assistência à Saúde - - 695.226,73 685.051,61
Provisão para Contingências - - 1.015.917,20 554.677,73
Empréstimos e Financiamentos - - 3.182.189,44 9.075.171,13
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.436.063,61 3.003.659,84 2.436.063,61 3.003.659,84
Patrimônio Líquido 115.948.213,57 107.819.568,04 115.948.624,15 107.819.785,09
Capital Social 51.348.885,53 51.348.885,53 51.348.885,53 51.348.885,53
Reservas de Lucros 64.599.328,04 56.470.682,51 64.599.328,05 56.470.682,51
Participação de Não Controladores - - 410,57 217,05
Total do Passivo 119.106.682,13 111.531.974,22 201.371.273,20 190.983.230,44

Denis Martins de Carvalho - CRC 1SP314663/O-7 - Contador
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Luiz Rafael Lemuchi de Lima
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 20/315L - Jucepar
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Nº dos Chassis:  1B140781 Recortado 1C105848 Recortado 1G139686 Normal 1P101182 Recortado 24029013 Normal 2M125120 Normal 33062052 Normal 38065779 Normal 3J309367 Normal 40015445 Recortado
42396303 Avariado 48133800 Normal 4B846143 Recortado 55659701 Recortado 6B449034 Normal 6B578887 Recortado 6G010675 Normal 6R625879 Normal 7B026298 Normal 7B228538 Normal 7G017843
Normal 7G054724 Normal 7LZ82535 Normal 7T138973 Normal 80007622 Recortado 85042641 Normal 88078870 Normal 8A047004 Normal 8b106224 Normal 8B561775 Normal 8B567492 Normal 8G157690
Normal 8G548664 Normal 8R047223 Recortado 8U744547 Normal 8Z218859 Remarcado 8Z246703 Normal 95022483 Normal 96243484 Normal 98408407 Normal 9B071773 Avariado 9G500093 Normal 9P110101
Normal 9R046689 Recortado A3492572 Normal AA002087 Normal AB018390 Normal AB172409 Normal AP030838 Normal AS536786 Normal AT078401 Normal B5680432 Normal B7363869 Normal BC204180
Normal BJ552317 Recortado BT268845 Normal BU270532 Normal BU272501 Normal BY006151 Recortado C6594436 Normal C7295758 Normal CG008606 Normal CJ231706 Remarcado CL356922 Normal CP054558
Recortado CR146536 Normal CU001104 Normal CU395399 Normal CW608735 Normal D0385234 Normal D1228638 Normal D2106601 Recortado DB010589 Normal DB227961 Normal DB243881 Normal
DB246278 Normal DB325969 Normal DB517194 Normal DB531011 Normal DG040826 Normal DG177295 Normal DP080605 Normal e1305987 Normal E2632620 Normal E6078730 Recortado E7748676
Recortado E8062776 Normal EB030862 Normal EB062725 Normal EB194422 Normal EB238658 Normal EB526385 Normal EB680802 Normal EG028696 Normal EJ172891 Normal EJ588548 Normal em229823
Normal EP144563 Remarcado EP288675 Normal ER008822 Normal et684056 Normal EY204091 Normal F2677253 Normal F7869348 Normal F7881076 Normal FB021427 Normal FB022187 Normal FG319743
Recortado FL141005 Normal FM696555 Normal FP361429 Recortado FP419604 Normal FZ131552 Recortado G0033079 Normal G2094360 Normal G4037289 Normal GB030422 Normal GB089835 Normal
GB122678 Normal GJ363669 Normal GP066200 Normal H0109164 Normal H8607477 Normal HB024523 Normal HB059814 Normal HB060659 Normal HB500095 Normal HG220007 Normal HJ347608 Normal
HJ510400 Normal HJ808789 Normal HP656044 Remarcado HP663584 Normal hr115978 Normal HT002111 Normal HT103079 Recortado HZ205248 Normal J0349580 Normal J3590505 Normal J8010466
Recortado JB156393 Recortado JE146164 Normal JE172764 Normal jkj19129 Normal JP049658 Normal JY246589 Recortado JZ201856 Normal K4031703 Normal K8214416 Recortado KG191484 Recortado
KG294394 Normal KJ516299 Normal KJ525024 Normal KKJ60790 Normal KP916545 Recortado KT016244 Recortado kt092880 Normal kt523410 Normal KY592119 Normal L2099396 Remarcado l8935766
Normal LB210021 Normal LG144707 Normal LJ944765 Normal LKC72484 Normal LM104078 Avariado LN028260 Normal LP103531 Recortado LY407952 Normal MB106996 Normal MB147094 Recortado
MG174701 Normal MKD50330 Normal P3956626 Recortado PB033257 Recortado PB373279 Recortado R5399043 Recortado RT017820 Recortado RT154201 Recortado S5475638 Recortado S9120035 Recortado
T5877247 Recortado TB604814 Recortado TC724201 Recortado V5890769 Recortado VB140285 Recortado VC637720 Recortado VGA81116 Recortado VR081189 Recortado VT134326 Recortado W0578066 Recortado
WA527176 Recortado WC673120 Recortado WR218081 Recortado Y4019796 Recortado Y4090042 Recortado YP041203 Recortado YP083159 Recortado

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0176425-92.2008.8.26.0100 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de 
Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO ELDO DE SOUZA PONTES, RG 
174811007, CPF 083.846.448-37, com endereço à Travessa Zazueira, 69, Jardim da Conquista, CEP 
08343-580, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Compa-
nhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu, objetivando a Rescisão 
de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Dança das Borboletas, nº 22, 
Quadra I, Lote 22, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, São Paulo-SP, CEP 08225-000, alegando que os 
réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupa-
ção irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. 
Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo 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 07 de julho de 2021. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 
do Ministério da Educação em São Paulo - Sicoob Coopemesp, inscrita sob o CNPJ  
nº 73.092.827/0001-46, NIRE nº 35400023988, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.265 (um mil, duzentos e 
sessenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
- Digital, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2021, obedecendo aos seguintes horários e 
“quorum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: às 12h, em primeira 
convocação, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; às 13h, em segunda 
convocação, com a presença de metade mais um dos associados e às 14h, em terceira e última 
convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos: Ordem do Dia: Extraordinária: Itens deliberativos: 1. Reforma Ampla do Estatuto Social; 
2. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 015; 3. Outros 
Assuntos (Sem Deliberação).

São Paulo, 18 de outubro de 2021
Maristela Lourenção Duarte de Araújo Barros

Presidente do Conselho de Administração
Nota I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, 
disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os 
associados, que poderão participar e votar.
Nota II: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio  
http://www.sicoobcoopemesp.com.br/.
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 13ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 13ª 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 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2º andar, Conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-
88 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 22 de novembro de 2021 às 14H00 de forma exclusivamente remota e 
eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.2.2 do Termo de Securitização de Créditos do 
Agronegócio da Emissão celebrado em 17 de julho de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das 
Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.
gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira 
convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação para 
Fins de Quórum e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização, já as 
deliberações, nos termos da cláusula 13.4 do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% (cinquenta por cento) dos 
Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) voto dos CRA 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 CRA que enviarem ao endereço 
eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e 
documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com 
a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 16ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 16ª 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 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX 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 12 
de novembro de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 
de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3.2 do Termo de Securitização de 
Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 21 de setembro de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: 
a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 
600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021.  O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.
gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira 
convocação, será com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria absoluta dos CRA em Circulação 
e, em segunda convocação, com qualquer número, nos termos da clausula 13.4 do Termo de Securitização. As deliberações 
deverão ser aprovadas por Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA 
em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso 
a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico 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 CRA poderá optar por exercer 
o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de 
voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA 
na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos 
CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) 
ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO 1ª e 2ª SÉRIES DA 25ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 25ª 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 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2277, 2º andar, Conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), 
a ser realizada em 22 de novembro de 2021 às 10H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da 
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos 
termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.3.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão 
celebrado em 04 de março de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos 
termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras 
do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício 
social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está 
disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores 
que representem no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação para Fins de Quórum e, em segunda convocação, com 
qualquer número, conforme cláusula 12.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 12.9 do 
Termo de Securitização, serão tomadas por 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) 
voto dos CRA 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia 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 CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª 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 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX 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 05 de novembro de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através 
da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, 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 13.2.2 do Termo de 
Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 17 de junho de 2019 (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio 
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) 
no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da 
Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 dos CRA em 
Circulação e, em segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 13.3 do Termo 
de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 
(um) dos Titulares dos CRA 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; 
(c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu 
direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a 
distância à Emissora, com cópia 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 CRA 
na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos 
CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) 
ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª Séries da 3ª 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 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira, com fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-
34 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação  para a Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em  08 de novembro de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de 
forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, 
conforme cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 18 de março de 
2019 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” 
da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado 
dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) 
no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de 
esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de 
investidores que representem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) e mais 1 (um) dos CRA em Circulação da respectiva 
série e, em segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 12.6 do Termo 
de Securitização. O quórum considerado para as deliberações, serão tomadas por 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos 
CRA em Circulação, desde que presentes à Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos 
CRA em Circulação, conforme previsto na cláusula 12.8.1 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio 
deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão 
via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
ger1.agente@oliveiratrust.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 CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com 
a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A), com sede na Rua Tabapuã nº 
1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, 
respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição fi nanceira, com 
fi lial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, Conjunto 101, Jardim Paulistano, cidade e estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08  (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira 
convocação para a Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 05 de novembro de 2021 às 14:00 horas, que 
ocorrerá exclusivamente de forma remota e eletrônica, inclusive para fi ns de voto, através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 
625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 8.2.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 
Emissão celebrado em 20 de setembro de 2018 (“Termo de Securitização”), deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, 
nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações 
Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do 
§3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas 
podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja instalada em primeira e segunda 
convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. O material de apoio necessário para 
embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM 
www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em 
primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos CRA 
em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 8.4 do Termo de Securitização, já as 
deliberações, nos termos da cláusula 8.5 do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos 
CRA em Circulação presentes. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.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 CRA poderá optar por exercer o seu 
direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a 
distância à Emissora, com cópia 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 CRA 
na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos 
CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) 
ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO EM DUAS SÉRIES DA 19ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio das 02 (Duas Séries) da 19ª (Décima Nona) 
Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA), com sede 
na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e 
“Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição 
fi nanceira, com fi lial localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º 
andar, sala 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.343.682/0003-08, neste ato representado na 
forma de seu estatuto social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, 
para Assembleia Geral dos Titulares dos CRA (“Assembleia”), a ser realizada em 16 de novembro de 2021 às 14H00 
de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, inclusive para fi ns de 
voto, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), nos termos deste edital, a fi m 
de, conforme cláusula 13.11 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 24 de outubro 
de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” 
da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado 
dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30/06/2021. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as 
demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente 
aprovadas caso a Assembleia não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento de 
quaisquer dos Titulares dos CRA. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está 
disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores 
que representem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, 
presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 13.4. do Termo de Securitização, já as deliberações, nos 
termos da cláusula 13.5 do Termo de Securitização, 75% (setenta e cinco por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, em 
primeira ou segunda convocações. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota 
e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia 
para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.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 CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia 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 CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRA ou por 
seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser 
enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 
dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que 
não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 38ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agrongeócio da 1ª e 2ª Séries da 38ª 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 (“CRA, “Titulares dos CRA”, “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 19 de novembro de 2021 às 10H00 de forma exclusivamente remota e 
eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos 
do Agronegócio da Emissão celebrado em 03 de maio de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.
cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em 
primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 
1 (um) dos CRA em Circulação; ou em segunda convocação, por, 30% (trinta por cento) dos CRA em Circulação, conforme 
cláusula 12.5 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de 
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico 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 CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando 
a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) 
estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de forma 
eletrônica (com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos 
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a 
Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO EM DUAS SÉRIES DA 14ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) em duas Séries da 14ª 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 
(“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira, com fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 
1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para a Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser 
realizada em 09 de novembro de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma remota e eletrônica através 
da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM nº 
625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.3.2 do Termo de Securitização 
de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 22 de maio de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a. 
Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.
br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, 
será com a presença de investidores que representem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) e mais 1 (um) dos CRA em Circulação 
e, em segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 12.5 do Termo de Securitização. 
O quórum considerado para as deliberações, será de 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação presentes à 
Assembleia Geral, conforme previsto na cláusula 12.9.1 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste 
edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet 
por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico 
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.
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 CRA poderá optar 
por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação 
de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na 
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA 
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; 
(ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme 
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO 1ª e 2ª SÉRIES DA 33ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 33ª Emissão da VIRGO COM-
PANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 
(“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALO-
RES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 2277, 2º andar, Conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser rea-
lizada em 23 de novembro de 2021 às 10H00 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 16.3 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 06 de 
maio de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” 
da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos 
CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da 
Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que 
o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mí-
nimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação para Fins de Quórum e, em segunda convocação, com qual-
quer número, conforme cláusula 12.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 16.9.2 do Termo de 
Securitização, serão tomadas por 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) voto dos CRA 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 Ti-
tulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e 
ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assem-
bleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos so-
cietários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com po-
deres específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme 
abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, en-
viando 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 ma-
nifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado 
aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada 
pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela 
ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, de-
verá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Con-
forme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assem-
bleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 17ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Série Única da 17ª 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 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “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 16 de novembro de 2021 às 10H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste 
edital, a fi m de, conforme cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 13 de 
outubro de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item 
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado 
dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site 
da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, 
que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, presença de qualquer 
número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 9.7 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 
do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) 
voto dos CRA 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para 
juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade 
de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com 
a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

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

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 31ª Emissão da VIR-
GO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALO-
RES MOBILIÁRIOS LTDA sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020. (“Agente Fiduciário”), e os repre-
sentantes da Emissora,  a reunirem-se em primeira convocação para  Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realiza-
da em 11 de novembro de 2021 às 14:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através da pla-
taforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital,  a fi m de, conforme cláusula 13.3.3 do Termo de Securitiza-
ção de Créditos do Agronegócio  da Emissão celebrado em 09 de março de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar 
sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução 
CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos 
Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para em-
basar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM 
www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em 
primeira convocação, será com a presença de investidores que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais 
um dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, já as deliberações sobre a matéria constante 
na Ordem do Dia da presente Assembleia, serão tomadas por Titulares dos CRA, que representem, em primeira convocação 
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de for-
ma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de 
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para 
gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferen-
cialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia  os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, docu-
mento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação 
do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na As-
sembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por 
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifesta-
ção de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da reali-
zação da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à 
distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares 
dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Ti-
tular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela 
ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa ju-
rídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respecti-
vos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresen-
tados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 9ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 9ª 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 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 
nº 960, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.788.147/0001-50 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 09 de novembro de 2021 às 14:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma 
remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme 
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme 
cláusula 12.2.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 19 de novembro de 2019 
(“Termo de Securitização”), para deliberar sobre:  a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da 
Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado 
dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no 
site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de 
esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores 
que representem no mínimo, 2/3 dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, presença de qualquer número de 
Titulares dos CRA, conforme cláusula 12.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo 
de Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos CRA 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 CRA que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
fi duciario@commcor.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 CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: 
(i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de forma 
eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima 
mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração 
e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada

São Paulo, 16 de outubro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO -  (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 12ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 12ª 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 
(“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 14º 
andar, conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.788.147/0001-50 (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para a Assembleia Geral 
(“Assembleia”), a ser realizada em 10 de novembro de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma remota 
e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, 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 do Agronegócio da Emissão celebrado em 26 de março de 2020 (“Termo de 
Securitização”), para deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 
600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material 
de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.
inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de 
instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 dos 
CRA em Circulação e, em segunda convocação, 50% (cinquenta por cento) mais um dos Titulares de CRA presentes, conforme 
cláusula 14.10 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão 
tomadas por 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos CRA 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora 
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para fi duciario@commcor.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 CRA poderá optar por 
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação 
de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na 
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA 
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme 
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a 
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 8ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 8ª 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 
(“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira, com fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 
1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para a Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada 
em 10 de novembro de 2021 às 14:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma remota e eletrônica através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de 
maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.3.2 do Termo de Securitização de Créditos 
do Agronegócio da Emissão celebrado em 06 de dezembro de 2019 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das 
Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos 
Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora 
deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a 
presença de investidores que representem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, em 
segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 12.5 do Termo de Securitização. 
O quórum para as deliberações, será de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação presentes 
à Assembleia Geral, conforme previsto na cláusula 12.9.1 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste 
edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet 
por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico 
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.
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 CRA poderá optar por 
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação 
de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na 
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA 
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; 
(ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme 
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 6ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) com sede na Rua Tabapuã nº 
1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004  (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, 
respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS instituição fi nanceira, com 
fi lial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, Conjunto 101, Jardim Paulistano, cidade e estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira 
convocação para a Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 08 de novembro de 2021 às 14:00 horas, que 
ocorrerá exclusivamente de forma remota e eletrônica, inclusive para fi ns de voto, através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 
625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 
Emissão celebrado em 07 de outubro de 2019 (“Termo de Securitização”), deliberar sobre: Exame, discussão e votação, nos 
termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras 
do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social encerrado em 30/06/2021. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º do artigo 
26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser 
consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja instalada em primeira e segunda 
convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. O material de apoio necessário para 
embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM 
www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em 
primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 dos CRA em Circulação e, em 
segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 14.6 do Termo de Securitização, 
já as deliberações, nos termos da cláusula 14.9 do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 (um) dos 
Titulares dos CRA em Circulação, em primeira convocação, ou maioria simples dos Titulares de CRA em segunda convocação, 
desde que os Titulares de CRA presentes na Assembleia em segunda convocação representem no mínimo 30% (trinta por 
cento) dos CRA 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.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 CRA poderá optar por exercer o seu 
direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a 
distância à Emissora, com cópia 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 CRA 
na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos 
CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) 
ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO -  (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª e 2ª SÉRIES DA 21ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª SÉRIES DA 21ª 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 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA-
LORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sa-
bino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88,, neste ato representado na 
forma de seu estatuto social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, 
para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 17 de novembro de 2021 às 10H00 de forma exclusivamen-
te 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 16.2 do Termo de Securitização de Créditos 
do Agronegócio da Emissão celebrado em 03 de novembro de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das De-
monstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independen-
tes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos 
Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora dei-
xa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a pre-
sença de investidores que representem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, em segun-
da convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 13.4. do Termo de Securitização, já as 
deliberações, nos termos da cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos votos de CRA 
em Circulação da respectiva Série presentes à Assembleia Geral, em primeira e segunda convocação. A Assembleia convoca-
da por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de co-
nexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agente-
fi 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 com-
provem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua re-
presentação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA po-
derá 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 
CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos 
CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme 
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA CLASSE ÚNICA DA 30ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Classe Única da 30ª 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 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX 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 11 de novembro de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através 
da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM nº 
625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.5.5 do Termo de 
Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 15 de fevereiro de 2021 (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário 
para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da 
CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia 
em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 dos CRA em Circulação e, em 
segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 12.2.3 do Termo de Securitização, 
já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos 
CRA 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@
virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade 
de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a 
antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 27ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 27ª 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 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “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 18 de novembro 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 9.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 15 de 
abril de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item 
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado 
dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site 
da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, 
que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, presença de qualquer 
número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 9.7 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 
do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) 
voto dos CRA 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para 
juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade 
de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com 
a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 26ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 26ª 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 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “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 18 de novembro de 2021 às 10H00 de forma exclusivamente remota e 
eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos do 
Agronegócio da Emissão celebrado em 19 de maio de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das 
Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.
gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira 
convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRA em 
Circulação e, em segunda convocação, 50% (cinquenta por cento), conforme cláusula 12.8 do Termo de Securitização, já as 
deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 2/3 (dois terços) dos CRA 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao 
Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade 
de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a 
antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 23ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 23ª 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 (“CRA” “Titulares dos CRA”, “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 17 de novembro de 2021 às 14H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da 
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), 
nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.1.1 do Termo de Securitização de Créditos Agronegócio da Emissão 
celebrado em 10 de fevereiro de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Exame, discussão e votação, 
nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações 
Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos 
Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora 
deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será 
com a presença de investidores que representem 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação e, em 
segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 12.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos 
termos da cláusula 12.8.1 do Termo de Securitização, serão tomadas pelos votos favoráveis que representem a maioria 
dos 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia 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 CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA 1ª e 2ª SÉRIES DA 39ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 39ª 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 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira, com fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral 
(“Assembleia”), a ser realizada em 19 de novembro de 2021 às 14H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica 
através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 
625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 
Emissão celebrado em 12 de abril de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos 
termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras 
do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício 
social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está 
disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores 
que representem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, presença 
de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme previsto na cláusula 12.5 do Termo de Securitização. O quórum considerado 
para as deliberações, será de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) voto dos CRA em Circulação presentes à Assembleia 
Geral, conforme estipulado na cláusula 12.9.1 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital 
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por 
meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico 
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.
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 CRA poderá optar por 
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação 
de voto a distância à Emissora, com cópia 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 CRA na 
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA 
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme 
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 22ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 22ª 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 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX 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 12 de novembro de 2021 às 14:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através 
da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM 
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 21.4 do Termo de 
Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 28 de outubro de 2020 (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio 
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) 
no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que a Assembleia será instalada 
em primeira convocação mediante a presença de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, a maioria absoluta dos 
CRA em circulação, nos termos da cláusula 21.5 do Termo de Securitização. O Quórum para deliberação das matérias 
previstas na ordem do dia será de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, conforme cláusula 14.8 do 
Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à 
Emissora, com cópia 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 CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por 
seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) 
ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 16 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDSON DIAS NEVES E DAYANE EVELYN MOREIRA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/11/1998, FILHO DE
GERALDO ALVES DAS NEVES E DE EDINAR DIAS NEVES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
VENDEDORA EXTERNA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/09/1997, FILHA DE
EDVALDO BENEDITO DOS SANTOS E DE CRISTIANE MOREIRA BASTOS.

FILIPE NUNES DE PAIVA E SARA KETLY DA SILVA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
TÉCNICO ELETRONICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM TERESINA, PI, NO DIA 04/03/2000, FILHO DE
FRANCISCO SOARES DE PAIVA E DE CLAUDIANA NUNES DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRA, NASCIDA EM TERESINA, PI, NO DIA 21/12/
2000, FILHA DE JOSÉ MANOEL FEITOSA SANTOS E DE FLAVENILVA GOMES DA SILVA SANTOS.

MATEUS ARIEL DA SILVA SANTOS E LARISSY OLIVEIRA DE PAIVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ELETROTÉCNICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM TERESINA, PI, NO DIA 26/05/1999, FILHO
DE JOSÉ MANOEL FEITOSA SANTOS E DE FLAVENILVA GOMES DA SILVA SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MENOR APRENDIZ, SOLTEIRA, NASCIDA EM TERESINA, PI, NO
DIA 13/10/2002, FILHA DE FRANCISCO SOARES DE PAIVA E DE CLAUDIANA NUNES DE OLIVEIRA
PAIVA.

JOSÉ CARLOS DE JESUS E ROSELI LAURIANO MARIA.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
SERRALHEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM ILHÉUS, BA, NO DIA 03/11/1958, FILHO DE E DE MARIA
SANTANA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE, DIVORCIADA, NASCIDA
EM RONCADOR, PR, NO DIA 04/03/1979, FILHA DE ANTONIO LAURIANO MARIA E DE BENEDITA
SIQUEIRA DE JESUS.

FILIPE SILVA SOUSA E STEFFANE LIMA DOS SANT OS DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CABELEREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/07/1989, FILHO
DE FRANCISCO VICENTE DE SOUSA E DE SUENY MARIA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, GARÇONETE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/12/1994, FILHA DE
MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA E DE LIDINALVA LIMA DOS SANTOS.

JOSUÉ PEIXOTO DE LIMA E ELAINE FIGUEREDO DE SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/06/1988,
FILHO DE SEVERINO JOSÉ DE LIMA E DE IVANILDA PEIXOTO DOS SANTOS LIMA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, FISIOTERAPEUTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO CAETANO DO
SUL, SP, NO DIA 08/04/1987, FILHA DE DURVAL JOÃO DE SOUSA E DE MARIA DO ROSÁRIO DE
MOURA FIGUEREDO SOUSA.

RICARDO APARECIDO BARBOSA E CELESTE DE SOUZA FERREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/10/1987, FILHO DE SEBASTIÃO
FERREIRA BARBOSA E DE VIRLEY MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM CAMPINA GRANDE, PB, NO DIA 04/01/1999, FILHA DE JOSÉ
RICARDO FERREIRA E DE MARIA HELENA DE SOUZA FERREIRA.

ALESSANDRO DE JESUS SILVA E GESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VARREDOR DE RUA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/08/1991,
FILHO DE LUCIANO JOSE DA SILVA E DE ROSINETE MARIA DE JESUS SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM POÇO DAS TRINCHEIRAS, AL,
NO DIA 02/12/1991, FILHA DE JOSE LUIZ DA SILVA NETO E DE GILVANIA ALVES DE OLIVEIRA.

MARCEL  RIBEIRO PINTO E ANDREIA SOUZA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
COMERCIANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/06/1974, FILHO DE ANTONIO
RAFAEL PINTO E DE LAURENY RIBEIRO PINTO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
VENDEDORA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/06/1977, FILHA DE ANTONIO
DE PAULA DA SILVA E DE MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA SILVA.

EDER MENEZES DA SILVA BASTO E MARIA ZILDA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/08/1984, FILHO DE
MARCOS ARCONCIO BASTO E DE MARINALVA MENEZES DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, LIDER DE LIMPEZA, DIVORCIADA, NASCIDA EM ARACAJU, SE, NO DIA 11/06/1974,
FILHA DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS.

RICARDO NUNES DA SILVA E ROSIMEIRE MARIA DE CARVALHO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, DIVORCIADO, NASCIDO EM EMBU-GUAÇU, SP, NO DIA 21/07/1983, FILHO
DE LUIZ GERALDO NUNES DA SILVA FILHO E DE AMBROSINA DOS SANTOS NUNES DA SILVA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 07/10/1975, FILHA DE JOEL DE CARVALHO E DE LYDIA MARIA DE CARVALHO.

DANIEL PAULO DOS SANTOS E UIARA FERNANDA FIGUEIREDO DE ARAUJO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TÉCNICO ELETRONICO, DIVORCIADO, NASCIDO EM CAMPINAS,
SP, NO DIA 16/08/1985, FILHO DE JOÃO PAULO DOS SANTOS E DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , , NASCIDA EM BELO HORIZONTE, MG, NO DIA 20/07/1983,
FILHA DE SERGIO DE ARAUJO E DE MARIA LUCIA FIGUEIREDO DE ARAUJO.

MARCELO PEIXOTO E CLEUNICE AGUIAR OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
METARLUGICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/01/1983, FILHO DE E DE
MARIA DAS GRAÇAS RAMOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA,
NASCIDA EM MACARANI, BA, NO DIA 26/10/1983, FILHA DE LUIZ VICENTE DE OLIVEIRA E DE
OZANA AGUIAR OLIVEIRA.

ALLAN VERÇOSA FERREIRA DE ALMEIDA E MIRELA SILVA KREWER. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TECNICO DE ENFERMAGEM, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/
01/1999, FILHO DE ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA E DE ERIKA LOPES VERÇOSA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUIDADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/
01/1998, FILHA DE MAURICIO KREWER E DE SOLANGE DA SILVA.

GABRIEL  KEVIN DA SILVA E RITA DE CÁSSIA ARAUJO LEITE. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VENDEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/09/1995, FILHO DE
JOSE ANTÃO DA SILVA FILHO E DE ROSANGELA REIMBERG DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RECEPCIONISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ICÓ, CE, NO DIA 02/10/1997, FILHA DE E
DE JOSEFA ARAÚJO LEITE.

JACILEUDO FARIAS PEREIRA E TATYANE SANTOS TRINDADE. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SUPERVISOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM CONDADO, PB, NO DIA 25/03/1985, FILHO
DE DAMIÃO CASSIANO PEREIRA E DE FRANCISCA FARIAS PEREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO LUÍS DO QUITUNDE, AL, NO DIA 07/11/1987,
FILHA DE EDIVALDO ANTONIO TRINDADE E DE CICERA AMBROSINA SANTOS TRINDADE.

LEANDRO LUIS DA SILVA E MICHELE APARECIDA DE ARAUJO CAMPOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AGENTE DE PÁTIO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/10/1984,
FILHO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA E DE NAIR MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO ROQUE,
SP, NO DIA 01/06/1986, FILHA DE BENEDITO VAZ DE CAMPOS E DE ROSANA DE ARAUJO CAMPOS.

ANDRÉ MARTINS FARIAS PEREIRA E ELIANE PEREIRA CAMPOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ELETRICISTA INDUSTRIAL, DIVORCIADO, NASCIDO EM ARAÇATUBA, SP, NO DIA 14/
09/1968, FILHO DE CONSTANTINO MENDES PEREIRA E DE ANA MARTINS PEREIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SANTA MARIA DA VITÓRIA,
BA, NO DIA 16/08/1978, FILHA DE EDVALDO RIBEIRO CAMPOS E DE FRANCISCA PEREIRA CAMPOS.

SILLAS ABNNER CRUZ DA SILVA E INGRID DOMINGUES TEIXEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/06/1997, FILHO DE
MARIVALDO VITORINO DA SILVA E DE IVANISE CRUZ SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ESTAGIARIA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/10/2000, FILHA DE CLODOMIRO
GOLVEIA TEIXEIRA E DE KARINA DOMINGUES ROCHA.

GEOVANI LINCOLN DE OLIVEIRA SILVA E ANA PAULA DA  SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE DE OBRA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/12/1998,
FILHO DE GEOVANI DA SILVA E DE LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA PAULO SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, RECEPCIONISTA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 09/03/1979, FILHA DE PAULO AURELIO DA SILVA E DE TEREZINHA JOVENTINA DA SILVA.

DAVID NASCIMENTO LEÃO E THAIS ARAUJO GALVÃO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADOR DE EMPILHADEIRA, SOLTEIRO, NASCIDO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA, NO DIA
27/09/1994, FILHO DE DEJANIRO SOARES LEÃO E DE RAIMUNDA CRISTINA DO NASCIMENTO
LEÃO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADOR DE ATENDIMENTO, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/03/1998, FILHA DE NAZARENO FERNANDES GALVÃO E
DE MICHELE PEREIRA DE ARAUJO.

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO E ANA LUCIA DE OLIVEIRA GONÇALVES. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADO, NASCIDO EM BOCAIÚVA, MG, NO DIA 20/03/1972,
FILHO DE PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA E DE MARIA DA CONCEIÇÃO NADU OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/02/1985, FILHA
DE JOÃO BATISTA E DE LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA GONÇALVES.

DIONISIO CAETANO MAIA E SUELI MOREIRA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MONTADOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM SANTO ANTÔNIO DO GRAMA, MG, NO DIA 09/10/1970,
FILHO DE JOSÉ CAETANO MAIA E DE THEREZINHA AMELIA GONÇALVES MAIA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/08/
1972, FILHA DE SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS E DE SELMA MARIA DOS SANTOS.

JEFERSON FONSECA SANTANA E VIVALDA FERREIRA DOS SANTOS NETA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SAPEAÇU, BA, NO DIA 05/
04/1988, FILHO DE BARTOLOMEU SANTIAGO SANTANA E DE ILDENICE DOS SANTOS FONSECA
SANTANA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM
ITAPITANGA, BA, NO DIA 13/03/1986, FILHA DE HELIO CARDOSO DOS SANTOS E DE IDALIA ESMERA
DOS SANTOS.

GILBERTO SANTOS BARBOSA E RENATA ANTUNES DE MELO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SEGURANÇA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/07/1987, FILHO DE
JOSÉ ANTONIO CORREIA BARBOSA E DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADORA DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM VITÓRIA, ES, NO DIA 25/04/1985,
FILHA DE CONCEIÇÃO ALVES DE MELO E DE ABETI ANTUNES LUZ DE MELO.

FABIO DIAS DE SOUSA E ANA CAROLINA  APARECIDA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/11/
1992, FILHO DE JOÃO LULO DE SOUSA NETO E DE MARIA ANTONIA DIAS DE SOUSA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
13/08/1988, FILHA DE GERALDO DIAS DA SILVA E DE MARIA LUIZA DE LIMA SILVA.

RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS E GIRLENE OLIVEIRA SANTOS.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM ITAMARAJU, BA, NO DIA 31/12/1968, FILHO DE
JOÃO BONIN DOS SANT OS E DE MARINALVA CIRINE DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM RAFAEL JAMBEIRO, BA, NO DIA 06/08/1974, FILHA
DE ANTONIO DOS SANTOS E DE MARIA DAS VIRGENS OLIVEIRA SANTOS.

DAVID RODRIGUES PEREIRA E SARA GUEDES FERRÃO. ELE, DE NACIONALIDADE , AUTONOMO,
SOLTEIRO, NASCIDO EM , , NO DIA 27/08/1990, FILHO DE ARNALDO RODRIGUES PEREIRA E DE
MARIA APARECIDA PEREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/06/1989, FILHA DE MAURO FERRÃO E DE IZABEL GUEDES
DOS SANTOS.

JOSÉ EDUARDO DOS SANT OS E PAULA CLARA TORQUATO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/03/1979, FILHO DE JOSÉ FEITOSA
DOS SANTOS E DE ENEDINA ANGELICA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/12/1983, FILHA DE FRANCISCO AFONSO
TORQUATO E DE EDINEUZA RIBEIRO DA SILVA TORQUATO.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1014488- 
46.2014.8.26.0100 ( Usuc.200 ) A Doutora Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que ALZIRA ROSA SIMÕES DIAS e JOSÉ DIAS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio do imóvel localizado na Rua Doutor Almeida Nobre, nº 104/106/108/110/112/114, Sítio do Mandaqui, Casa Verde, São 
Paulo-SP, com área de 379,05 m², contribuinte nº 076.107.0046-0 (área maior), 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.        [18,19] 

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
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Saúde investirá R$ 14 milhões para
qualificar atendimentos de urgência

Nacional
Jornal O DIA SP
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PRODUÇÃO
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2021,

estimado com base nas informações de setembro, atingiu R$
1,103 trilhão. O número representa um crescimento de 10% em
relação ao valor de 2020, que foi de R$ 1,0 trilhão. O valor das
lavouras cresceu 12%, e a pecuária, 6,1%.

TÍTULOS
O Governo Federal celebrou a emissão de 4.022 títulos defi-

nitivos e provisórios para famílias assentadas em São Paulo, dia
(13), em cerimônia no município de Miracatu, na região do Vale
do Ribeira. É a maior entrega de documentos em áreas da refor-
ma agrária no estado em duas décadas. O total de documentos
expedidos desde 2019 supera os 3.864 títulos do período de 2000
a 2018. 

AGRO PAULISTA
De acordo com dados da Balança Comercial do Agronegócio

Paulista divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA-
APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, de janeiro a agosto de 2021, o agro estadual expor-
tou US$12,62 bilhões e importou US$2,98 bilhões. Em compa-
ração ao mesmo período do ano passado, o Estado elevou em
12,2% as vendas externas no setor e viu um aumento de 8,4% nas
importações. 

FERTILIZANTES
As principais matérias primas de fertilizantes e os produtos

formulados subiram mais de 100% em 2021. Produtos como o
Super Simples (fósforo), por exemplo, registraram alta média de
115% no interior do Brasil. O KCL (potássio) é o líder de altas.
Até poucas semanas atrás, subiu mais de 178% na média nacio-
nal. Para o agrônomo e analista de mercado Cristiano Palavro, o
produto que mais subiu no ano foi o nitrogênio. 

FRUTAS E HORTALIÇAS
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e

a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO) no Brasil encerraram, a série de lives da campanha
“Frutas e Hortaliças – Por que comer mais?”. “O Brasil é o ter-
ceiro maior produtor de frutas do mundo, mas exporta menos de
3% da produção. Ou seja, das 40 bilhões de toneladas produzi-
das, apenas cerca de 0,9 bilhões são exportados”.

AFRICA NO AGRO
A Embrapa apresentou tecnologias sustentáveis em agricul-

tura tropical para embaixadores de 32 países africanos no evento
“O Brasil e a África no agro”, promovido pelo Ministério das
Relações Exteriores (MRE), no Palácio do Itamaraty. O encon-
tro teve como objetivo apresentar aos representantes diplomáti-
cos várias formas de cooperação – técnica, acadêmica, tecnoló-
gica, financeira e empresarial – com vistas a disseminar o mode-
lo de sucesso do Brasil na área de agricultura tropical para aque-
le continente.

CITROS/CEPEA
O retorno das chuvas em importantes regiões citrícolas do

estado de São Paulo deixou produtores consultados pelo Cepea
mais confiantes quanto ao desenvolvimento das florações. Con-
tudo, ainda é cedo para estimar resultados para 2022/23, já que o
bom pegamento dos chumbinhos vai depender do clima ao longo
de outubro. Agentes indicam possibilidade de novas aberturas de
flores até o fim deste mês.

CANA-DE-AÇÚCAR
A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas unidades

produtoras do Centro-Sul alcançou 35,79 milhões de toneladas
na 2ª metade de setembro, o que representa uma queda de 11,38%
sobre o valor apurado na mesma quinzena da safra 2020/2021 –
40,38 milhões de toneladas. O estado de São Paulo registrou
moagem de 20,62 milhões de toneladas (-12,95%) e nos demais
estados da região Centro-Sul a quantidade processada na quinze-
na alcançou 15,17 milhões de toneladas (-9,15%).

PRAÇA DA AGRICULTURA
São José, a capital da Costa Rica e sede central do Instituto

Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), terá um
novo espaço público em área urbana no qual será exaltado o valor
da biodiversidade, a gestão responsável pelos recursos naturais,
o potencial transformador da agricultura e a contribuição dos ha-
bitantes da ruralidade ao desenvolvimento sustentável. 

MERCOSUL
Após meses de discussões, o Brasil e a Argentina fecharam um

acordo para reduzir a Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul
em 10%, anunciou, o Ministério das Relações Exteriores. A medi-
da foi anunciada em declaração conjunta à imprensa dos chancele-
res Carlos França, do Brasil, e Santiago Cafiero, do país vizinho.O
entendimento deverá ser repassado aos demais membros do Mer-
cosul: Paraguai e Uruguai. (Com informações de assessorias)

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exteri-
or; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agrone-
gócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-
Cartoon, publicado no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br. Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O Ministério da Saúde anun-
ciou na segunda-feira (18) que
investirá R$ 14 milhões na cria-
ção de 10 mil vagas para o Pro-
grama SOS de Ponta, visando à
qualificação de profissionais da
saúde para realizarem atendi-
mentos de urgência e emergên-
cia em suas unidades de saúde.

“Vivemos hoje situação de
emergência na saúde pública in-
ternacional. Nosso país teve mais
de 600 mil óbitos decorrentes da
covid-19. A grande lição dessa
pandemia é o fortalecimento do

sistema de saúde no Brasil”, dis-
se o ministro Marcelo Queiroga
durante a cerimônia de lançamen-
to do Programa SOS de Ponta-
Capacitação nas Urgências e
Emergências do Brasil.

Segundo ele, o sistema de
saúde tem, atualmente, “posição
confortável” para atender aque-
les que, com síndrome respira-
tória grave, necessitam de uni-
dades de terapia intensiva (UTIs).
“Hoje trazemos essa ação SOS
de Ponta porque sabemos que,
nas urgências e emergências, é

que existe o risco maior de mor-
te, e precisamos qualificar me-
lhor aqueles que estão na ponta
para atende a essas situações”,
disse o ministro.

Médicos pelo Brasil
Queiroga antecipou que, até

o final do ano, sua pasta lançará
o Médicos pelo Brasil, progra-
ma que, segundo ele, “terá edi-
tal para a contratação dos médi-
cos de uma maneira diferente da
do passado, que inclusive trazi-
am cidadãos de outros países,

em regime muito impróprio para
trabalhar em nosso país. Quere-
mos mudar esse cenário”.

O ministro classificou como
“ativo precioso” os profissionais
da saúde que vêm atuando na li-
nha de frente para o combate à
pandemia, e reforçou a impor-
tância da relação de confiança
entre médicos e pacientes. Se-
gundo Queiroga, “telesaúde e e
telemedicina nunca vão substi-
tuir, mas reforçar, as relações
médico-paciente, ampliando
acessos”. (Agencia Brasil)

Começa Jornada das Águas com
R$ 5,8 bilhões para revitalizar bacias
O presidente Jair Bolsonaro

participou  na segunda-feira (18)
da cerimônia de lançamento da
Jornada das Águas, em São Ro-
que de Minas, no norte de Mi-
nas Gerais, região da nascente do
Rio São Francisco .A jornada
percorrerá os nove estados do
Nordeste com anúncios e entre-
ga de obras de infraestrutura,
preservação e recuperação de
nascentes e cursos d’água, sane-
amento, irrigação, apoio ao se-
tor produtivo e aos municípios,
além de ações de governança,
com propostas de mudanças nor-
mativas no setor.

“Não é porque nós temos
água em abundância, que não de-
vemos preservá-la. A água aqui
não é apenas para Minas Gerais,
é para o Nordeste. Se nós não
preservarmos aqui faltará lá”,
disse Bolsonaro. “Preservan-
do esses mananciais, estamos
garantindo que o Velho Chico
vai continuar com água sufici-
ente para a transposição aten-
der nossos irmãos nordesti-
nos”, completou, citando o pro-
jeto de transposição do Rio São
Francisco.

A viagem de dez dias da Jor-
nada das Águas, liderada pelo
ministro do Desenvolvimento
Regional, Rogério Marinho, vai
terminar em Propriá, em Sergi-
pe, no dia 28 de outubro.

No evento de segunda-feira,
o governo anunciou um aporte de
R$ 5,8 bilhões em investimen-
tos, previstos no processo de

capitalização da Eletrobras, para
ações de revitalização de bacias
hidrográficas. Os recursos serão
repassados ao longo de dez anos.

Serão R$ 3,5 bilhões para as
bacias do Rio São Francisco e
do Rio Parnaíba e outros R$
2,3 bilhões para as bacias que
integram a área de influência
dos reservatórios das usinas hi-
drelétricas de Furnas - bacias
do Rio Grande e do Rio Parna-
íba, abrangendo os estados de
Minas Gerais, Goiás, São Paulo
e Mato Grosso do Sul, além do
Distrito Federal.

O governo federal também
dará início ao processo de cons-
trução da Barragem de Jequitaí,
em Minas Gerais, para contro-
lar as cheias e regularizar as va-
zões do rio Jequitaí, afluente do
Rio São Francisco, visando o
aproveitamento de seu potenci-
al hídrico. Para isso, foi lança-
do, o Edital de Chamamento Pú-
blico – PMI (Proposta de Mani-
festação de Interesse) para em-
presas interessadas em apresen-
tar estudos de viabilidade técni-
ca ambiental para a iniciativa.

Com investimento total de
R$ 482 milhões, quando con-
cluída, a barragem deve benefi-
ciar cerca de 147 mil pessoas de
19 cidades mineiras com usos
múltiplos, como geração de
energia, abastecimento humano
e irrigação agrícola. Além dis-
so, serão aportados R$ 20 mi-
lhões para obras complementa-
res na barragem, como realoca-

ção de pontes e galerias.
Ainda na área de infraestru-

tura, o Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) tam-
bém anunciou a retomada de obras
da fase 1 do Projeto Gorutuba,
área de produção agrícola irriga-
da que fica na cidade de Nova Por-
teirinha. O investimento federal
no empreendimento é de R$ 54,4
milhões para ações que envolvem
a instalação de tubulação e a au-
tomação de irrigação.

Há ainda um dique com 5,4
quilômetros, que agirá contra as
enchentes do Rio Mosquito e
para a regularizar a vazão ecoló-
gica do Rio Gorutuba. A previ-
são de entrega da obra, que con-
ta com 88% de execução física,
é no primeiro semestre de 2022.

Ainda em Minas, o MDR des-
taca a conclusão dos serviços de
limpeza e desassoreamento do ca-
nal em Jaíba, beneficiando os mu-
nicípios de Jaíba, Matias Cardoso,
Verdelândia, Manga e Itacambi. O
investimento federal no empreen-
dimento foi de R$ 3,5 milhões.

O governo federal também
lançou o segundo edital de cha-
mamento para projetos do Pro-
grama Águas Brasileiras, que
visa proteger e revitalizar nas-
centes, córregos e matas cilia-
res nas bacias hidrográficas do
país. No primeiro edital, publi-
cado em fevereiro de 2021, 26
projetos foram selecionados,
contemplando mais de 250 mu-
nicípios de dez estados.

A principal novidade no se-

gundo edital é a abrangência na-
cional – o primeiro estava limi-
tado às bacias prioritárias do São
Francisco, Parnaíba, Taquari e
Tocantins-Araguaia. De acordo
com o MDR, o programa tam-
bém permitirá a utilização de re-
cursos provenientes de meca-
nismos de conversão de multas
ambientais, compensações e pa-
gamentos por serviços por ade-
são ao Programa Nacional de
Conversão de Multas do Institu-
to Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais (Iba-
ma), desde que seguindo as re-
gras dos processos administra-
tivos de seleção vigente.

Além disso, foi assinado pa-
trocínio da Caixa Econômica
Federal, de R$ 10,2 milhões, ao
projeto Nascentes Vivas, que
prevê a recuperação de 1,5
mil nascentes na Bacia do Rio
Verde Grande, com o plantio
de 450 mil mudas. O órgão
executor será o Instituto de
Desenvolvimento Sustentável
(IDS), que também fará ações
para engajar e capacitar a popu-
lação local em ações de conser-
vação ambiental.

A Caixa investirá ainda no
Projeto Agroflorestando Bacias
para Conservar Águas. Durante
a cerimônia em São Roque de
Minas, foi anunciado o aporte de
mais de R$ 745 mil para ampli-
ar a capacidade de coletar se-
mentes e de produzir mudas na-
tivas e frutíferas, de forma sus-
tentável. (Agencia Brasil)

SP anuncia redução de intervalo
de doses da Pfizer para 21 dias

O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou na terça-
feira (18), por meio de suas re-
des sociais, que o intervalo en-
tre as duas doses da vacina con-
tra a covid-19 da Pfizer/BioN-
Tech será reduzido para 21
dias. Isso significa que, quem
tomou a primeira dose desse
imunizante no estado de São
Paulo e ainda aguarda para to-
mar a segunda dose, poderá
fazê-lo assim que completar

21 dias da primeira dose.
Quando começou a ser apli-

cada no Brasil, o intervalo entre
as duas doses da Pfizer/BioN-
Tech era de doze semanas, ou
seja, em torno de três meses.
Em setembro deste ano, o go-
vernador Doria já havia redu-
zido o intervalo entre as doses
de doze para oito semanas. E
agora ele voltou a reduzir o in-
tervalo, para apenas 21 dias,
mesmo período em que essa

vacina tem sido aplicada em di-
versos outros países.

“Vamos reduzir de 8 semanas
para 21 dias o intervalo entre a
1ª e a 2ª dose da Pfizer. A medi-
da vai beneficiar cerca de 2 mi-
lhões de pessoas que poderão
completar o esquema vacinal
mais cedo em São Paulo. Vacina
no braço”, escreveu Doria em
suas redes sociais.

A intenção do governo pau-
lista é aumentar rapidamente a

quantidade de pessoas no esta-
do com esquema vacinal com-
pleto. Quando uma pessoa com-
pleta o seu esquema vacinal,
ela está mais protegida contra
o novo coronavírus, especial-
mente contra a variante Delta,
que já é predominante em São
Paulo. Até este momento,
63,96% da população total do
estado de São Paulo comple-
tou o esquema vacinal. (Agen-
cia Brasil)

Paraná encerra missão comercial com
encontro com representante de fundo árabe

A missão técnico-comerci-
al do Paraná em Dubai foi encer-
rada no final de semana com o
encontro de representantes do
Estado e mais um fundo de inves-
timento árabe. O sheik Jasim Has-
san Juma, presidente do conselho
da JMM Investment, recebeu o
presidente da Invest Paraná, Eduar-
do Bekin, para conhecer as po-
tencialidades do Paraná.

A agenda é complementar à
Expo Dubai 2020 e ao Paraná
Business Experience, eventos
que, durante a última semana,

apresentaram o Paraná ao mun-
do com o objetivo de atrair in-
vestimentos, promover novos
negócios e fomentar o turismo.

Durante a reunião, Bekin
apresentou ao sheik as principais
oportunidades do Estado, assim
como as empresas que estive-
ram presentes na missão comer-
cial. Os representantes também
conversaram sobre a possibili-
dade de o Paraná receber uma
comitiva árabe no início de
2022 para fortalecer as cone-
xões e fechar novas parcerias.

“Concluímos essa viagem
com chave de ouro. O sheik se
mostrou muito interessado no
nosso agronegócio e em impor-
tar para os Emirados Árabes
Unidos algum tipo de alimento
ou proteína”, disse Bekin.

Durante o Paraná Business
Experience, os paranaenses
apresentaram, a potenciais in-
vestidores, empresas nos seg-
mentos de madeira, papel e ce-
lulose, agronegócio, indústria de
alimentos e bebidas, bem-estar,
tecnologia, infraestrutura e in-

dústria automotiva.
O encontro com o sheik se

soma a uma série de outras agen-
das que o governador Carlos
Massa Ratinho Junior realizou,
na última semana, com outros
fundos soberanos árabes. Para
Bekin, tais reuniões abriram as
portas do Estado. “São fundos
fortes, com regras rígidas para
investimento. É uma conversa
inicial, que pode prosperar. Mos-
tramos a marca Paraná e eles
gostaram bastante do que viram”,
afirmou. (Agencia Brasil)

Governo sanciona lei que cria
autoridade de segurança nuclear

O governo federal sancionou
a lei que cria a Autoridade Naci-
onal de Segurança Nuclear
(ANSN). O texto, assinado pelo
presidente da República, Jair
Bolsonaro, foi publicado na edi-
ção de segunda-feira (18) do
Diário Oficial da União.

A nova estrutura, que tem
sede no Rio de Janeiro, será res-
ponsável por monitorar, regular
e fiscalizar as atividades e insta-
lações nucleares no país. Segun-
do a Presidência da República, a

ANSN surgiu a partir de um des-
membramento da Comissão Na-
cional de Energia Nuclear (Cnen),
a qual agora ficará responsável
pelos trabalhos de pesquisa e de-
senvolvimento do setor.

De acordo com a presidência,
a ANSN usará estrutura e pesso-
al atualmente previstos para a
Cnen e, por isso, não causará im-
pacto no Orçamento da União.

Entre as atribuições da nova
autarquia estão definir regras
sobre segurança nuclear, prote-

ção radiológica, segurança física
das atividades e das instalações
nucleares; regular e controlar es-
toques e reservas de minérios nu-
cleares; e conceder licenças e au-
torizações para usinas nucleares,
operadores de reator, pesquisas, e
para o comércio interno e exter-
no de minerais e minérios.

“A criação da ANSN tem o
objetivo de separar a pesquisa da
regulação e, com isso, atender
exigências de gestão e também
obter mais celeridade nas ativi-

dades. Exigência da Convenção
de Viena aderida pelo Brasil, a
ANSN veio para cumprir o re-
quisito de independência da au-
toridade nuclear, separando ati-
vidades que estavam sendo acu-
muladas pela Cnen. Além disso,
permitirá que os setores de pes-
quisa e desenvolvimento e regu-
lação atuem de forma separada
com interlocutores distintos, tra-
zendo benefícios para ambas as
autarquias”, informa nota da pre-
sidência. (Agencia Brasil)


