
tos em infraestrutura.
“Há uma grande relação co-

mercial e de investimento que
queremos seguir fortalecendo”,
disse Duque em declaração à im-
prensa no Palácio do Planalto,
em Brasília. O colombiano se
reuniu, na manhã desta terça-fei-
ra, com o presidente Jair Bolso-
naro para tratar de diferentes te-
mas da agenda bilateral entre os
dois países.                   Página 4

São Paulo estuda aumentar
parcelas e reduzir tempo

 de auxílio aluguel

O DIA
Nª 25.016 Preço banca: R$ 3,50

Jornal SP

Procon pede mais transparência
 nos reajustes de planos de saúde

Pesquisa diz que maioria das
indústrias buscou inovar na pandemia
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Produto Interno Bruto recua 1%
em agosto, aponta Ibre/FGV

SP monitora taxa de
contaminação após contato

com infectados

QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2021www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,59
Venda:       5,59

Turismo
Compra:   5,41
Venda:       5,73

Compra:   6,51
Venda:       6,51

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

16º C

13º C

Sexta: Chuvoso
durante o dia. À
noite pode chuvis-
car e o céu ainda
fica nublado.

Previsão do Tempo

Esporte

Depois de retomarem a
parceria nos Estados Unidos,
o mineiro Marcelo Melo e o
croata Ivan Dodig estão na
Europa. Nesta quarta-feira
(20), estreiam no ATP 250 de
Antuérpia, na Bélgica, no se-
gundo torneio juntos na tem-
porada 2021. Melo e Dodig
são os cabeças de chave 1 e
jogam contra os holandeses
David Pel e Botic Van de Zan-
dschulp, por volta das 14h
(horário de Brasília). A dupla
entra em quadra motivada

Melo e Dodig estreiam
contra dupla holandesa

nesta quarta-feira na Bélgica
pelo balanço positivo no
Masters 1000 de Indian
Wells, na Califórnia, em
que chegou até a semifinal,
na semana passada. 

“Treinamos aqui em Antu-
érpia. A motivação é excelen-
te, após o belo recomeço de
parceria em Indian Wells”,
afirma Marcelo, que tem o
patrocínio de Centauro e
BMG, com apoio da Volvo,
Head, Voss, Foxton, Asics,
Bolsa Atleta e Confederação
Brasileira de Tênis. Página 8

SM Kart Competition:
Outro show na pista

e no paddock

Largada dos Estreantes da SM Kart Competition
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O mais popular campeona-
to de Rental Kart de São Paulo
levou mais um show de simpa-
tia e organização para mais de
160 pilotos. O SM Kart Com-
petition teve provas muito dis-
putadas no último fim de sema-
na (16/10) debaixo da fina ga-
roa típica da capital paulista, e a
apresentação de uma banda no
palco montado no Kartódromo
de Interlagos, após todas as pro-
vas da sétima etapa do certame.

Na prova da Graduados, a
piloto Viviane Gola estreou con-
quistando a pole position e ven-
cendo de ponta a ponta entre os
25 inscritos.               Página 8

Rebeca Andrade logo foi destacada pela
imprensa internacional como uma das estre-
las do Mundial de Kitakyushu. E a brasilei-
ra, com sua característica força mental, cor-
respondeu plenamente, ao se se classificar
para as finais dos três aparelhos que disputa
no Mundial de Kitakyushu, no Japão. Na noite
de segunda-feira (pelo horário de Brasília),
a ginasta, muito aplaudida pelo público a cada
apresentação, registrou a melhor nota no
salto sobre a mesa (média de 14,800) e nas
paralelas assimétricas (15,100). Na trave,
avançou na oitava colocação, com 13,400).
É a primeira vez na história que uma ginasta
do Brasil se classifica para três finais num
mesmo Mundial.                              Página 8

Rebeca brilha e
avança a três

finais de aparelhos
no Japão
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Rebeca Andrade

Stock Car perto de
 6 mil ultrapassagens

em 2021

Gaetano Di Mauro lidera o ranking
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A vitória é o objetivo. Mas
o momento que mais levanta o
público na arquibancada é a ul-
trapassagem. Então, é bom nem
sentar, por que a Stock Car Pro
Series tem nos últimos anos
superado expectativas. De
acordo com um levantamento

feito pela Stock Car Systems
– divisão de tecnologia da in-
formação da categoria –, nas
nove etapas realizadas até
aqui os pilotos da Stock
protagonizaram 5.951 trocas
de posição, ou uma média de
661 por etapa.             Página 8

Estudo mostra
eficácia da
vacina da
Pfizer em
grupo de

12 a 18 anos
A vacina contra a covid-19

da Pfizer/BioNTech se mos-
trou 93% eficaz para evitar
hospitalizações entre pessoas
de 12 a 18 anos de idade, de
acordo com uma análise divul-
gada pelo Centro de Controle
e Prevenção de Doenças dos
Estados Unidos (CDC) na ter-
ça-feira (19).

O estudo foi realizado en-
tre junho e setembro, quando
a variante Delta, extremamen-
te contagiosa do coronavírus,
era predominante.

Os dados de 19 hospitais
pediátricos mostraram que,
entre os 179 pacientes que fo-
ram hospitalizados com a co-
vid-19, 97% não estavam va-
cinados, o que corroborou a
eficácia da vacina.

Dos cerca de 16% de paci-
entes hospitalizados com ca-
sos de covid-19 graves o sufi-
ciente para exigir aparelhos,
nenhum estava vacinado.

O relatório do CDC refor-
ça testes feitos pelas empre-
sas nessa faixa etária que mos-
traram uma reação imunológi-
ca alta contra o vírus, mas que
não foram concebidos para
demonstrar eficácia contra
hospitalizações.

A vacina Pfizer/BioNTech
está autorizada para adolescen-
tes a partir dos 12 anos de ida-
de, e as farmacêuticas estão
buscando autorização de uso
para crianças a partir dos cin-
co anos de idade.

Acredita-se que um comitê
de conselheiros especialistas
da Agência de Alimentos e Me-
dicamentos dos EUA (FDA)
analisará dados sobre crianças
pequenas no final deste mês.

Os dados do CDC “refor-
çam a importância da vacinação
para proteger os jovens dos
EUA contra casos graves de
covid-19”, disseram os autores
do estudo. (Agencia Brasil)
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A atividade econômica re-
gistrou em agosto um recuo de
1% em relação ao mês anteri-
or e alta de 0,7% no trimestre
móvel encerrado no oitavo
mês do ano, se comparado ao
período concluído em maio.
Foi o que apontou a análise da
série dessazonalizada do
Monitor do PIB-FGV,
divulgada  na terça-feira (19)
pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (Ibre/FGV). Já na
comparação interanual, a eco-
nomia avançou 4,4% em agos-
to e 6,7% no trimestre móvel
terminado no mesmo mês. Em
termos monetários, a estimati-
va é de que no acumulado do

ano até agosto de 2021, em
valores correntes, o Produto
Interno Bruto (PIB, a soma
dos bens e dos serviços pro-
duzidos no país), ficou em R$
5,680 trilhões.

Para o coordenador do
Monitor do PIB-FGV, Cláu-
dio Considera, a economia
brasileira continua em traje-
tória de recuperação em re-
lação à forte queda de 2020
causada pela pandemia da
covid-19. Os dados indicam
que até agosto a taxa de cres-
cimento do PIB em 12 meses
ficou em 3,6%, em relação à
verificada nos 12 meses até
agosto de 2020, que apresen-
tou queda de 3,1%.  Página 3

Colômbia espera US$ 1,4 bi
de investimentos privados

 do Brasil
O presidente da Colômbia,

Iván Duque, disse na terça-feira
(19) que espera cerca de US$
1,4 bilhão de investimentos pri-
vados do Brasil no país vizinho,
em diversas áreas. Os compro-
missos foram firmados duran-
te encontro, em São Paulo,
como mais de 60 empresários
brasileiros. Segundo Duque, o
valor pode superar US$ 2,4 bi-
lhões se agregados investimen-
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A prefeitura de São Paulo
quer aumentar as parcelas do
auxílio aluguel para remover 1,5
mil famílias que vivem em uma
área de risco na comunidade de
Paraisópolis, zona sul paulis-
tana. No último sábado (16)
uma pessoa morreu e quatro fi-
caram feridas em um desaba-
mento na região.

A administração municipal
avalia a possibilidade de pagar
R$ 800 por mês durante um

ano a título de auxílio aluguel.
Atualmente, o benefício é de
R$ 400 mensais durante 24
meses. Ainda está sendo avali-
ada a viabilidade legal da mu-
dança. O objetivo da prefeitu-
ra é facilitar a remoção de fa-
mílias da área de risco para iní-
cio das obras na região.

Reurbanização
Desde abril de 2020, a co-

munidade está recebendo obras

de reurbanização. Após reunião
com os moradores, a prefeitura
pretende antecipar as obras de
canalização do Córrego Antoni-
co, que fica na área de risco onde
houve o desabamento do sobra-
do no fim de semana. Mas isso
só é possível com a saída das
famílias do local.

Está prevista a demolição das
construções irregulares, trans-
ferência dos residentes na área,
canalização do córrego e reur-

banização. O investimento é de
cerca de R$ 100 milhões.

No desabamento do sába-
do, 15 famílias foram direta-
mente atingidas e estão sen-
do atendidas pelas secretari-
as municipais de Habitação e
de Desenvolvimento Social.
Elas receberam colchões, co-
bertores e kits de higiene. As
pessoas foram acolhidas nas
casas de parentes. (Agência
Brasil)

A capital paulista voltou a
realizar consultas e cirurgias
eletivas em 2021, totalizando
de janeiro a julho 2.057.733
consultas médicas. O número
representa 75% dos procedi-
mentos feitos em todo o ano
de 2020. Entre os motivos
para a retomada está a acele-
ração da vacinação contra a
covid-19 e a maior quantidade
de leitos disponíveis para os
casos da doença.

Dados da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS) indicam
que foram realizadas 39.393 ci-
rurgias nos hospitais municipais,
Hospitais Dia (HDs) e Centros
de Integração de Educação e Saú-
de (Cies), o que equivale a

Capital paulista registra
aumento de consultas

eletivas em 2021
78,7% do mesmo período de
2019, antes da pandemia.

O número de autorizações
de internações hospitalares
(AIHs) no primeiro semestre
do ano foi de 9.967 contra
10.810 em 2020. Os procedi-
mentos ambulatoriais neste
ano superam em 11,5% dos
números verificados no ano
passado, com 99.434, contra
89.132 em 2020.

Segundo a SMS, no Avança
Saúde SP - Cirurgias e Exames,
17.175 pacientes passaram por
avaliação pré-cirúrgica e 4.203
cirurgias foram realizadas em
48 dias, entre 2 de agosto a 28
de setembro deste ano. (Agên-
cia Brasil)

SP antecipa para 21 dias aplicação da
2ª dose da vacina da Pfizer em adultos
O Governo do Estado de

São Paulo anunciou na segun-
da-feira (18) a antecipação de
8 semanas para 21 dias o in-
tervalo de aplicação da segun-
da dose da vacina contra CO-
VID-19 da Pfizer em adultos
(acima de 18 anos). O prazo
está indicado na bula do imu-
nizante e amplia a proteção dos
já vacinados, além de aumen-
tar a cobertura vacinal de SP.

A medida beneficia 2 mi-
lhões de pessoas com 18 anos ou
mais que receberam a primeira
dose e, agora, poderão concluir
seu esquema vacinal cinco sema-
nas antes do prazo indicado na
carteira de vacinação.

A nova estratégia definida
pelo PEI (Plano Estadual de
Imunização) poderá ser realiza-
da a partir desta terça-feira (19)
pelos 645 municípios. “Distri-
buímos integralmente a todas as
cidades as doses necessárias
para concluir a imunização do
público adulto e, por isso, pac-
tuamos com o Cosems esta re-
dução no prazo para 21 dias”,
afirma a coordenadora geral do
PEI, Regiane de Paula.

Para reforçar as orienta-
ções à população, a Secretaria
de Estado da Saúde e a Prodesp
(Companhia de Processamen-
to de Dados do Estado de São
Paulo) estão reprogramando o

disparo de mensagens de tex-
to pelo celular (SMS) e e-mail
com informações sobre esta
medida, reforçando a reco-
mendação para consulta aos
cronogramas das cidades de
residência e conferir a sua car-
teira de vacinação.

Cada cidadão que já rece-
beu a primeira dose da Pfizer
poderá conferir sua carteirinha
para verificar a nova previsão
de retorno ao posto, contando
em seu calendário 21 dias a
partir da data da primeira dose
– e mesmo que o período já
seja maior que este, também
poderá tomar a segunda dose
antes da data de retorno sina-

lizada em sua carteirinha.
A vacinação para os adoles-

centes segue com intervalo de
8 semanas e a antecipação para
o público será adotada median-
te disponibilização de mais
doses de Pfizer pelo Ministé-
rio da Saúde.

Desde o início da campa-
nha, o Estado já aplicou mais
de 68,4 milhões de doses de
vacinas e mais de 83% da po-
pulação adulta já tem esquema
vacinal completo. Os dados
foram extraídos às 11h48 do
Vacinômetro, atualizado em
tempo real e disponível para
consulta pública em: https://
vacinaja.sp.gov.br/.

Prorrogadas inscrições para cursos
 do Programa Minha Chance

As inscrições para os cursos
do Programa Minha Chance fo-
ram prorrogadas até quinta-fei-
ra (21). São 4,5 mil vagas em
cursos gratuitos de capacitação
profissional nas seguintes tri-
lhas de ensino:  Fundamentos do
Microsoft Computação em Nu-
vem (AZ-900), Fundamentos de
Inteligência Artificial (AI-900),
Fundamentos de Plataforma de
Dados (DP-900) e Fundamentos
de Plataforma Computacional
(PL-900). As inscrições podem
ser feitas neste link: https://
bit.ly/3DmtiQA.

O programa, uma parceria da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnolo-
gia do Estado de São Paulo

(SDE) e Centro Paula Souza
(CPS), em colaboração com a
iniciativa privada, oferece os
cursos para estudantes de Es-
colas Técnicas (Etecs) e Fa-
culdades de Tecnologia (Fa-
tecs) estaduais e pessoas da
comunidade em geral, com
idade mínima de 18 anos com-
pletos até a data da inscrição.
A seleção será feita por meio
de uma prova online.

O conteúdo é ministrado por
professores do CPS, especialis-
tas de mercado e alunos que fo-
ram certificados pela Microsoft
em edições anteriores do Pro-
grama Minha Chance. A capaci-
tação ocorrerá em formato vir-
tual, por meio das plataformas

Teams e Microsoft Learn, cus-
tomizada para o CPS, incluindo
capacitação em competências
socioemocionais, conhecidas
como soft skills.

As aulas terão início em 25
de outubro e se encerram em 19
de dezembro. A carga horária é
de 52 horas de conteúdo técni-
co e mais 8 horas em soft ski-
lls. Ao final da capacitação, os
mil melhores participantes
receberão,  gratui tamente,
vouchers doados pela Organi-
zação Mais Unidos,  com
apoio da Caterpillar Founda-
tion, para os exames de certi-
ficação da Microsoft.

Alunos que obtenham essas
certificações melhoram suas

chances no mercado de trabalho
e serão encaminhados para os
processos de contratação da
Microsoft e/ou de seus parcei-
ros, e podem ser contratados
para ministrar aulas em futuras
edições do Minha Chance.

Minha Chance
O objetivo do Programa Mi-

nha Chance é estimular a gera-
ção de emprego e de renda. Os
cursos são elaborados em par-
ceria com as empresas privadas
e o setor produtivo e têm a van-
tagem de direcionar as vagas a
profissionais com boa forma-
ção. As empresas interessadas
podem se cadastrar pelo site
minhachance.sp.gov.br.

Poupatempo comemora 24 anos de
serviços prestados com ações na capital

O Poupatempo comemora
24 anos de funcionamento e
atendimento à população.
Desde a inauguração da pri-
meira unidade, a da Sé, na ca-
pital paulista, o programa se
tornou referência pela quali-
dade e eficiência na oferta de
serviços públicos no estado
de São Paulo. Até o momen-
to, já foram mais de 640 mi-
lhões de atendimentos presta-
dos em todos os postos.

Para celebrar o padrão de
qualidade e excelência em aten-
dimentos que se mantém há tan-
tos anos e, agora, vem de encon-
tro à nova frase do programa,
marcada pela transformação di-
gital e expansão das unidades
físicas, o Poupatempo realiza-
rá dois dias de ações gratuitas,
em 21 e 22 de outubro.

Serão duas iniciativas si-
multâneas na capital paulista, no
Poupatempo da Sé. Na primei-
ra, o público e colaboradores
poderão utilizar totens para ti-
rar fotos e gravar vídeos sobre
a experiência com o Poupatem-
po. As imagens serão exibidas,

mediante moderação de conteú-
do, em um painel de led situa-
do próximo a uma tenda na
área externa da unidade. Quem
utilizar o totem para a foto e
postar nas redes sociais utili-
zando a hashtag #Poupatem-
poTaon terá a imagem repro-
duzida no telão e nos monito-
res internos de todos os 86 pos-
tos do estado.

A outra atividade, com o
apoio do SESC, terá a partici-
pação de artistas circenses da
Companhia Pé de Chinela, que
irão interagir e divertir os ci-
dadãos que passarem pelo local
na sexta-feira (22), com três
apresentações. As ações serão
abertas ao público, seguindo
protocolos sanitários e de se-
gurança contra a Covid-19.

“Estamos felizes por com-
pletarmos mais de duas décadas
de Programa Poupatempo. Am-
pliar a oferta de serviços digi-
tais e manter a qualidade dos
atendimentos presenciais, nos-
sa marca registrada, é o que nos
coloca cada vez mais próximos
e presentes na vida da popula-

ção. Seguiremos trabalhando
duro para atender, cada vez mais
e melhor, com inovações, pre-
zando sempre pela empatia e
cuidado com os cidadãos”, re-
força Murilo Macedo, diretor
da Prodesp – empresa de Tec-
nologia do Estado que adminis-
tra o Poupatempo.

Ao longo dos seus 24 anos
de existência, o Poupatempo se
modernizou para estar cada vez
mais presente na vida das pes-
soas. Com o início da pandemia,
em março de 2020, a Prodesp,
responsável pela administração
do Programa, acelerou o pro-
cesso de digitalização dos ser-
viços para melhor atender a po-
pulação.  Já são mais de 150
opções eletrônicas no portal –
www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital
ou totens de autoatendimento.
Até o fim deste ano, o objetivo
é chegar a 180 serviços digitais,
e a mais de 240 em 2022.

Hoje, 83% dos atendimen-
tos realizados são feitos pelos
canais digitais. Entre os meses
de janeiro e setembro de 2021,

foram 24,3 milhões de solici-
tações concluídas de forma re-
mota, contra 5,4 presenciais.

Os 86 postos do Poupatem-
po atendem, de forma presen-
cial, apenas os serviços que de-
pendem da presença do cida-
dão para serem concluídos,
como a primeira via do RG e
renovação do documento com
alteração de dados, além de
transferência interestadual e a
alteração nas características
do veículo, por exemplo. O
agendamento é obrigatório e
deve ser feito previamente pelo
portal, app ou totens.

Poupatempo da Sé
O Poupatempo comemora

aniversário no mesmo dia em
que a primeira unidade do
programa, a da Sé, foi ofici-
almente aberta para o atendi-
mento ao público. Desde a
inauguração, em 1997, o pos-
to, localizado no centro da
capital, na Praça do Carmo, já
conta com mais de 60 milhões
de atendimentos prestados, 286
mil só neste ano.

CÂMARA (São Paulo)
O engenheiro e vereador Ricardo Teixeira (DEM) assumiu a

Secretaria (Transportes) e agora o médico e vereador Bezerra
Jr. (PSDB) assumiu a Secretaria (Assistência Social)

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) segue dando show nas ‘respostas’ às

‘perguntas’ que não são perguntas. O ex-vereador responde per-
guntando :  “o que mesmo você quer ouvir” ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O advogado e veteraníssimo deputado Campos Machado (ex-

dono do PTB paulista) vai levando o agora seu Avante pra todo o
Estado de São Paulo. O cara é bom nisso

.
GOVERNO (São Paulo)
Doria segue com apoio do ex-Presidente FHC nas prévias,

Ontem, manteve a educação, pois tem 14 Estados pra faturar em
21 (novembro) sobre seu colega gaúcho Leite

.
CONGRESSO (Brasil)
Senador Renan (MDB) tá sentindo que até mesmo seus co-

legas de CPI (Covid 19) não querem entrar com azeitona nova na
empada requentada do ‘coronel’ das Alagoas

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro voltou a conversar bastante com o vice-Pre-

sidente, general Mourão. Chegaram a conclusão que divididos
ambos perdem a batalha e a guerra na eleição 2022

.
PARTIDOS (Brasil)
Em relação ao partido no qual vai se filiar Jair Bolsonaro, vai

depender dos movimentos de saídas e entradas no “União” - le-
genda 44 - fusão do DEM com o PSL do Bivar ...

.
HISTÓRIAS (Brasil)
Eleições em novembro pra direção e conselho da OAB de

São Paulo pode surpreender, como na eleição do atual presiden-
te Caio dos Santos sobre Leonardo Sica em 2018

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

na imprensa (Brasil) desde 1993. O site  cesarneto.com  rece-
beu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e
“Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São
Paulo

.
Twitter  @cesarnetoreal  -  Email  cesar@cesarneto.com
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Programa da OMS
vai comprar

antivirais para
combater covid-19
Programa liderado pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) vai permitir que os países mais pobres tenham acesso
justo a vacinas, testes e tratamentos contra a covid-19. O objeti-
vo é garantir medicamentos antivirais para pacientes com sinto-
mas leves por US$ 10.

Segundo a Reuters, que teve acesso a um rascunho do docu-
mento, é provável que o comprimido experimental Molnupira-
vir, da Merck &Co, seja um dos medicamentos usados. Outros
medicamentos, no entanto, estão sendo desenvolvidos para tra-
tar doentes com sintomas leves.

O documento, que traça as metas do Acelerador de Ferra-
mentas de Acesso à Covid-19 (ACT-A) até setembro de 2022,
revela que o programa quer entregar cerca de 1 bilhão de testes
de covid-19 às nações mais pobres e adquirir medicamentos para
tratar até 120 milhões de pessoas em todo o mundo, de cerca de
200 milhões de novos casos estimados nos próximos 12 meses.

Os planos revelam a forma como a OMS quer reforçar o fi-
nanciamento de medicamentos e testes a um preço relativamen-
te baixo, depois de perder a corrida das vacinas para os países
mais ricos, que ficaram com grande parte dos suprimentos mun-
diais, deixando os países mais pobres com um número muito
reduzido de vacinas.

Um porta-voz da ACT-A afirmou que o documento, datado de
13 de outubro, ainda é um rascunho sob consulta e recusou co-
mentar o seu conteúdo antes de estar finalizado.

O documento também será enviado aos líderes mundiais an-
tes de ser debatido numa reunião do G20, no final deste mês. A
ACT-A pede ao G20 financiamento adicional de US$ 522,8
bilhões,e a outros doadores financiamento adicional de US$ 22,8
bilhões até setembro de 2022, que será necessário para com-
prar e distribuir vacinas, medicamentos e testes para os países
mais pobres, de forma a reduzir a diferença em relação aos paí-
ses mais ricos.

Os doadores já prometeram US$ 15,5 bilhões para o progra-
ma.

Os pedidos de financiamento são baseados em estimativas
detalhadas sobre o preço dos documentos, tratamentos e exa-
mes, que vão contabilizar as maiores despesas do programa jun-
tamente com o custo da distribuição das vacinas.Molnupiravir
com resultados positivos. Apesar de não citar diretamente o
Molnupiravir, o documento da ACT-A espera pagar US 10 para
“novos antivirais orais destinados a pacientes com sintomas le-
ves e moderados”.

Outros comprimidos para tratar pacientes com sintomas le-
ves estão sendo desenvolvidos, mas o Molnupiravir é o único
que mostrou resultados positivos nas fases finais de testes.  A
ACT-A está em negociações com a Merck & Co e produtores de
genéricos para comprar o medicamento.

No entanto, um estudo da Universidade de Harvard estimou
que o Molnupiravir poderá custar cerca de US$ 20 se for produ-
zido por farmacêuticos genéricos, com o preço caindo para US$
7,7 em produção otimizada.

A Merck & Co tem acordos de licenciamento com oito fa-
bricantes indianos de medicamentos genéricos.

A meta ACT-A é chegar a um acordo, até o final de novem-
bro, para garantir o fornecimento de “um medicamento oral em
ambulatório”, que esteja disponível a partir do próximo trimes-
tre de 2022.

A verba arrecadada seria inicialmente usada para “apoiar a
aquisição de 28 milhões de comprimidos para tratamento de
pacientes com sintomas ligeiros e moderados nos próximos 12
meses, dependendo da disponibilidade do produto e orientação
clínica”.

A ACT-A pretende também abordar as necessidades médicas
de oxigênio essencial para 6 milhões a 8 milhões de doentes
graves e críticos até setembro de 2022.Investimento maciço em
testes. O programa prevê também forte investimento em testes
de diagnóstico da covid-19, para duplicar o número realizado
em países mais pobres.

Dos US$ 22,8 bilhões que a ACT-A espera arrecadar nos pró-
ximos 12 meses, cerca de um terço, a maior parcela,será gasta
em diagnóstico.

Atualmente, os países mais pobres realizam, em média, cer-
ca de 50 testes por 100 mil pessoas diariamente, contra 750 nos
países mais ricos.

A ACT-A quer distribuir um mínimo de 100 testes por 100
mil habitantes nas nações mais pobres.

O reforço da testagem também poderá ajudar a detectar possí-
veis novas variantes, que tendem a se propagar quando as infeções
alastram e, portanto, são mais prováveis em países com baixas
taxas de vacinação. Isso significa entregar, nos próximos 12 me-
ses, cerca de 101 vezes mais do que a ACT-A comprou até agora.

A maior parte seriam testes rápidos de antígeno a um preço
de cerca de US$ 3, e apenas 15% seriam gastos em testes mole-
culares, que são mais precisos, mas demoram mais tempo a en-
tregar os resultados e custam cerca de US$ 17.

O objetivo dos testes é reduzir a diferença entre ricos e po-
bres, já que apenas 0,4% dos cerca de 3 bilhões de testes reali-
zados em todo o mundo foram feitos em países pobres.

O documento destaca que “o acesso à vacina é altamente ine-
quitativo, com a cobertura variando de 1% a mais de 70%, de-
pendendo do grau de riqueza do país”.

O programa visa a vacinar pelo menos 70% da população ele-
gível em todos os países até meados do próximo ano, em linha
com as metas da OMS. (Agencia Brasil)

A atividade econômica regis-
trou em agosto um recuo de 1%
em relação ao mês anterior e alta
de 0,7% no trimestre móvel en-
cerrado no oitavo mês do ano,
se comparado ao período con-
cluído em maio. Foi o que apon-
tou a análise da série dessazo-
nalizada do Monitor do PIB-
FGV, divulgada  na terça-feira
(19) pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV). Já na com-
paração interanual, a economia
avançou 4,4% em agosto e 6,7%
no trimestre móvel terminado
no mesmo mês. Em termos mo-
netários, a estimativa é de que
no acumulado do ano até agosto
de 2021, em valores correntes,
o Produto Interno Bruto (PIB, a
soma dos bens e dos serviços
produzidos no país), ficou em
R$ 5,680 trilhões.

Para o coordenador do Mo-
nitor do PIB-FGV, Cláudio Con-
sidera, a economia brasileira
continua em trajetória de recu-
peração em relação à forte que-
da de 2020 causada pela pande-
mia da covid-19. Os dados indi-
cam que até agosto a taxa de
crescimento do PIB em 12 me-
ses ficou em 3,6%, em relação
à verificada nos 12 meses até
agosto de 2020, que apresentou
queda de 3,1%.

Considera disse que o setor
de serviços, que registrou que-
das mensais consecutivas e al-
tas entre março do ano passado
e igual mês deste ano, desde
abril apresenta desempenhos

positivo com a taxa acumulada
positiva em 12 meses a partir de
junho, sendo em agosto de 2,6%.
“No setor de serviços tem rele-
vância a atividade de outros servi-
ços, que representa cerca de 15%
do PIB, que chegou a ter taxa men-
sal negativa de 22,8% e que apre-
sentou taxas positivas elevadas
desde abril deste ano”, disse.

De acordo com o coordena-
dor, o desempenho positivo do
setor de serviços é um reflexo
da vacinação contra a covid-19.
“Esse desempenho se deve à
maior abrangência da vacinação,
que possibilitou a maior intera-
ção entre as pessoas com idas a
hotéis, bares, restaurantes, via-
gens etc. Isso é compatível com
o consumo de serviços por par-
te das famílias que no mês de
agosto cresceu 8,2%”, explicou.

Pandemia
Segundo o Ibre, “por causa da

influência da pandemia da covid-
19 nos fatores sazonais de 2020,
que podem não estar realmente
relacionados à sazonalidade, foi
realizado no relatório divulgado
nesta terça-feira um exercício
adicional com relação a série
com ajuste sazonal”.

O Ibre informou que alguns
institutos de estatística interna-
cionais estão analisando esses
impactos e, “por essa razão, além
do ajuste sazonal habitual que
contempla o período de janeiro
de 2000 a agosto de 2021, foi
realizado adicionalmente o ajus-
te sazonal para 2020 e 2021

considerando os fatores sazo-
nais referentes a 2019 e o fator
calendário corrente”.

Conforme os pesquisadores,
os resultados mostram que, se
forem utilizados os fatores sa-
zonais da série do PIB do perío-
do de 2000 até 2019, a taxa de
variação em agosto de 2021
aponta para queda de 2,3%, in-
ferior à de 1% observada consi-
derando todo o período de 2000
até agosto de 2021. “Esses re-
sultados sugerem que as taxas
ajustadas sazonalmente devem
ser analisadas com cautela, pois
a pandemia pode ter influencia-
do os fatores sazonais não ape-
nas por razões econômicas
como também estatísticas”, in-
dicou o relatório.

Consumo das famílias
No trimestre móvel termina-

do em agosto, o consumo das
famílias subiu 6,5%, se compa-
rado ao mesmo período do ano
passado. O resultado foi influ-
enciado, principalmente, pelo
crescimento de 9,8% nos servi-
ços. Na série com ajuste sazo-
nal, o consumo das famílias
avançou 1,9% no trimestre mó-
vel de junho a agosto, em rela-
ção ao concluído em maio.

FBCF
Também no trimestre móvel

terminado em agosto, a Forma-
ção Bruta de Capital Fixo
(FBCF), que representa os in-
vestimentos, cresceu 18,5% na
comparação ao mesmo período

do ano passado. De acordo com
o Ibre, todos os componentes
mantiveram a trajetória de
crescimento. Apesar disso, na
série ajustada sazonalmente, a
FBCF registrou recuo de 3,5%
no trimestre móvel de junho a
agosto, na comparação entre
março e maio.

Exportação e importação
A exportação teve alta de 3%

no trimestre móvel de junho a
agosto, em relação ao mesmo
período do ano passado. “Apenas
os componentes da agropecuária
e da extrativa mineral não con-
tribuíram positivamente para esse
crescimento. Na análise da série
dessazonalizada, a exportação
apresentou retração de 7% no tri-
mestre móvel findo em agosto,
em comparação ao findo em
maio”, apontou o relatório.

A importação teve elevação
relevante de 32,7% no trimes-
tre móvel de junho a agosto, na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2020. O resultado foi
influenciado, principalmente,
pelo elevado crescimento de
bens intermediários (40,8%).

Taxa de investimento
Em agosto de 2021, a taxa de

investimento ficou em 17,6%,
na série a valores correntes.
“Esse resultado apresenta uma
taxa de investimento abaixo da
taxa de investimento média
mensal considerando o período
desde 2000”, indicou a análise.
(Agencia Brasil)

Pesquisa diz que maioria das
indústrias buscou inovar na pandemia

A pandemia de covid-19 le-
vou grandes e médias indústrias
a investirem em processos de
inovação para aumentar a com-
petitividade. É o que aponta pes-
quisa da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) divulgada na
terça-feira (19). De acordo com
o estudo, realizado pelo Institu-
to FSB Pesquisa, oito em cada
dez indústrias inovaram e viram
crescer a produtividade e os re-
sultados financeiros.

O levantamento teve por ob-
jetivo mapear a percepção de
executivos de empresas no Bra-
sil sobre o atual cenário de ino-
vação dentro e fora das princi-
pais companhias em atividade no
país. Foram entrevistados exe-
cutivos de 500 indústrias duran-
te o mês de setembro e a amos-
tragem foi controlada por porte
das empresas (médias e grandes)
e setor de atividade.

Do total de empresas indus-
triais de médio e grande porte,
88% promoveram alguma inova-

ção durante a pandemia de co-
vid-19, como forma de buscar
soluções para a crise imposta
pelo contexto sanitário.

“Dentre o total de empresas
ouvidas, 80% registraram gan-
hos de produtividade, competi-
tividade e lucratividade decor-
rentes de inovações. Outras 5%
tiveram dois desses ganhos e 2%,
um ganho. Apenas 1% das indús-
trias brasileiras inovou e não viu
nenhum incremento em seus re-
sultados. Os dados mostram que
somente 13% dos executivos
entrevistados disseram que suas
empresas não inovaram durante
a pandemia”, informou a CNI.

O levantamento indica, tam-
bém, que 51% das indústrias não
possuem setor específico volta-
do para a renovação. Os dados
apontam, ainda, que 63% das
empresas pesquisadas não têm
orçamento reservado para ino-
vação e 65% não dispõem de
profissionais exclusivamente
dedicados a mudanças.

De acordo com a pesquisa,
as principais causas para dificul-
dade em mudar durante a pande-
mia são acessar recursos finan-
ceiros de fontes externas
(19%), a instabilidade do cená-
rio externo (8%), a contratação
de profissionais (7%), falta de
mão de obra qualificada (8%) e
o orçamento da empresa (6%).

Os dados mostram, ainda,
que a pandemia trouxe altera-
ções na produção das empresas,
com 67% dos entrevistados afir-
mando que a covid-19 eviden-
ciou alterações na relação com
os trabalhadores; 60% disseram
que tiveram alterações nas ven-
das; 59%, nas relações com cli-
entes; 58%, na gestão; 53%, nas
linhas de produção; 51%, na uti-
lização de tecnologias digitais e
44%, na logística.

Segundo a CNI, entre os en-
trevistados, 79% responderam
que foram prejudicadas com a
pandemia, com destaque para a
Região Nordeste, que concen-

trou 93% das respostas positi-
vas. E 58% das indústrias disse-
ram que a cadeia de fornecedo-
res foi a mais prejudicada, se-
guida de vendas (40%) e linhas
de produção (23%).

Ao mesmo tempo, 20% dos
executivos disseram que foram
pouco ou nada prejudicados pela
pandemia. No total, 55% das
empresas afirmaram que tiveram
aumento no faturamento bruto.

A pesquisa mostrou, ainda,
que, para os próximos três anos,
as empresas consideram como
prioridades ampliar o volume
de vendas (49%), produzir com
menos custos (49%), produzir
com mais eficiência (41%),
ampliar a produção (34%) e fa-
bricar novos produtos (27%).
Para isso, entre os setores que
as indústrias consideram mais
importante inovar estão o de re-
lação com o consumidor
(36%), setor de processos
(35%) e de produção (31%).
(Agencia Brasil)

Covid-19 deixou 12 mil órfãos de até
6 anos no país, mostram cartórios

Ao menos 12.211 crianças
de até seis anos de idade no Bra-
sil ficaram órfãs de um dos pais
vítimas da covid-19 entre 16 de
março de 2020 e 24 de setem-
bro deste ano. Segundo a Asso-
ciação Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais (Arpen-
Brasil), 25,6% das crianças de
até seis anos que perderam um
dos pais na pandemia não tinham
completado um ano.

Já 18,2% tinham um ano de
idade; 18,2%, dois anos de ida-
de; 14,5%, três anos; 11,4%,
quatro anos; 7,8% tinham cinco
anos e 2,5%, seis anos. São Pau-
lo, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará
e Paraná foram os estados que
mais registraram óbitos de pais
com filhos nesta faixa etária.

Os dados foram levantados
com base no cruzamento entre
os CPFs dos pais nos registros

de nascimentos e de óbitos fei-
tos nos 7.645 cartórios de re-
gistro civil do país desde 2015,
ano em que as unidades passa-
ram a emitir o documento dire-
tamente nas certidões de nasci-
mento das crianças recém-nas-
cidas em todo o território naci-
onal.

Os números obtidos pela Ar-
pen-Brasil, entidade que repre-
senta os cartórios de registro
civil do Brasil e administra o
Portal da Transparência, mos-
tram que 223 pais morreram an-
tes do nascimento de seus fi-
lhos, enquanto 64 crianças, até
a idade de seis anos, perderam
pai e mãe vítimas da covid-19.

“A base de dados dos cartó-
rios tem auxiliado constante-
mente os poderes públicos, os
laboratórios e os institutos de
pesquisas a dimensionar o tama-

nho da covid-19 em nosso país
e o fato de termos esta parceria
com a Receita Federal para a
emissão do CPF na certidão de
nascimento dos recém-nascidos
nos permitiu chegar a este nú-
mero parcial, mas já impactan-
te”, disse, em nota, o presidente
da Arpen-Brasil, Gustavo Rena-
to Fiscarelli.

Rio de Janeiro
No estado do Rio de Janei-

ro, ao menos 774 crianças de até
seis anos de idade ficaram órfãs
de um dos pais vítimas da covid-
19 entre 16 de março de 2020 e
24 de setembro deste ano. Os
dados foram levantados com
base no cruzamento entre os
CPFs dos pais nos registros de
nascimentos e de óbitos feitos
nos 168 cartórios de registro
civil do estado.

Segundo o levantamento, no
estado do Rio, 23 pais falece-
ram antes do nascimento de seus
filhos, enquanto cinco crianças,
até a idade de seis anos, perde-
ram pai e mãe vítimas da covid-
19.

“As diversas parcerias firma-
das pelo Registro Civil permiti-
ram realizar esse levantamento,
unindo a base de dados dos car-
tórios de registro civil, o que
tem nos proporcionado dimen-
sionar o tamanho do impacto da
covid-19 no Rio de Janeiro. O
resultado de levantamentos
como esse indica caminhos para
que os poderes públicos possam
ser mais assertivos na resolução
de questões que envolvem a ci-
dadania e a dignidade daqueles
que ficaram órfãos”, afirmou o
presidente da Arpen/RJ, Hum-
berto Costa. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Presidentes Iván Duque e Bolsonaro

O presidente da Colômbia,
Iván Duque, disse na terça-feira
(19) que espera cerca de US$ 1,4
bilhão de investimentos privados
do Brasil no país vizinho, em di-
versas áreas. Os compromissos
foram firmados durante encontro,
em São Paulo, como mais de 60
empresários brasileiros. Segundo
Duque, o valor pode superar US$
2,4 bilhões se agregados investi-
mentos em infraestrutura.

“Há uma grande relação co-
mercial e de investimento que
queremos seguir fortalecendo”,
disse Duque em declaração à im-
prensa no Palácio do Planalto, em
Brasília. O colombiano se reuniu,
na manhã desta terça-feira, com o
presidente Jair Bolsonaro para tra-
tar de diferentes temas da agenda
bilateral entre os dois países.

Durante o encontro foram as-
sinados acordos e memorandos
de entendimento nas áreas de ser-
viços aéreos, agricultura, pesqui-
sa e desenvolvimento, meio am-
biente e saneamento, segurança e
cooperação fronteiriça, comércio
e investimentos e serviços de
aprendizagem profissional.

A Colômbia é um dos princi-
pais parceiros comerciais do Bra-
sil na América Latina, com um in-
tercâmbio bilateral de US$ 3,6
bilhões em 2020. Nos oito pri-
meiros meses de 2021, a corren-

te de comércio entre os dois paí-
ses alcançou crescimento de qua-
se 50% em relação ao ano anteri-
or e, de acordo com o Itamaraty,
poderá encerrar o ano em patama-
res superiores aos registrados an-
tes da pandemia.

Tanto Bolsonaro quanto Du-
que destacaram o interesse co-
mum na preservação da Amazônia
e eles querem levar o tema para a
26ª Conferência das Nações Uni-
das sobre Mudança Climática
(COP26), prevista para novembro,
em Glasgow, na Escócia.

“A Amazônia, para nós, é ter-
ritório valioso e a cuidamos den-
tro da nossa soberania. É impor-
tante que essa defesa traga consi-

go uma luta eficaz contra os cri-
mes ambientais”, afirmou Duque.

Para o presidente colombia-
no, é preciso deixar registrada,
durante a COP26, a disposição
dos países da região de proteger
esse território, destacando a ca-
pacidade da floresta em retirar
carbono da atmosfera.

“Uma reafirmação que a nos-
sa voz não é somente pela transi-
ção energética e redução de emis-
sões de gases de efeito estufa, mas
também de alcançar a neutralidade
de carbono com a proteção das flo-
restas tropicais e da Amazônia”,
disse o presidente da Colômbia.

O Acordo de Paris, que será
discutido na conferência em Glas-

gow, foi firmado durante a COP21,
em 2015, na França. No documen-
to, resultado de mais de 20 anos
de negociação, as nações defini-
ram objetivos de longo prazo para
limitar o aquecimento da tempe-
ratura global em níveis abaixo de
dois graus Celsius, se possível a
1,5 grau, até o final deste século.

Para isso, cada país definiu
suas metas de redução de emis-
sões e de alcançar a neutralidade.
A neutralidade de carbono (ou
emissões líquidas zero) é atingi-
da quando todas as emissões de
gases de efeito estufa que são cau-
sadas pelo homem alcançam o
equilíbrio com a remoção desses
gases da atmosfera, que acontece,
por exemplo, restaurando flores-
tas. Isso significa também mudar a
matriz energética para fontes sus-
tentáveis que não dependem de
queima de combustíveis fósseis,
em setores como transporte, ge-
ração de energia e na indústria.

Para outras fontes, a cada to-
nelada de gás carbônico emitida,
uma tonelada deve ser compensa-
da com medidas de proteção cli-
mática, com o plantio de árvores,
por exemplo. Entre os principais
temas a serem debatidos na
COP26 estão o mercado de car-
bono e os procedimentos finan-
ceiros para alcançar a redução das
emissões. (Agencia Brasil)

SP monitora taxa de contaminação
após contato com infectados

Um estudo divulgado pela
prefeitura de São Paulo, denomi-
nado RastCov-Sampa, demons-
trou que quatro em cada dez pes-
soas monitoradas que tiveram
contato próximo com alguém in-
fectado pela covid-19 também se
contaminaram com o vírus. Se-
gundo a prefeitura, na maior par-
te dos casos, as pessoas viviam
na mesma residência.

Divulgado na semana passa-
da, o estudo acompanhou 16.589
pessoas. Desse total, 2.359 tive-
ram resultado positivo para co-
vid-19, uma taxa de positividade
de 14,2%. A prefeitura monito-
rou com quem essas pessoas in-
fectadas tiveram contato e veri-
ficou que 42,2% dos contactan-
tes desenvolveram a doença, ín-
dice chamado de taxa de ataque.
A taxa de ataque é a taxa de inci-
dência de uma determinada do-
ença para um grupo de pessoas
expostas ao mesmo risco limi-
tadas a uma área bem definida.

Com esse resultado, a prefei-
tura decidiu manter o uso de más-

caras de proteção na cidade de
São Paulo. “Recomendamos for-
temente a utilização de máscaras
em ambientes fechados e aber-
tos. Haverá uma nova rodada des-
sa pesquisa até o dia 10 de no-
vembro. Até lá, nada muda na ci-
dade”, disse o secretário muni-
cipal da Saúde de São Paulo, Ed-
son Aparecido.

Na segunda-feira (18), em
entrevista, o prefeito de São Pau-
lo, Ricardo Nunes, disse que pre-
tendia suspender a obrigatorieda-
de do uso de máscara na capital
paulista, mas o estudo demonstrou
que isso ainda não é possível. “Eu
tinha expectativa pessoal de que
poderia liberar. Ainda bem que eu
pedi o estudo”, afirmou Nunes.”
O estudo detectou que mais de
88% das pessoas que se contami-
naram foi dentro da residência.
Quem está dentro de casa, sem
máscara, tem mais possibilidade
de se infectar”, acrescentou.

De acordo com o secretário,
isso comprova que o uso de más-
caras ainda é necessário nos am-

bientes externos. “Nos ambien-
tes onde não se usa máscara, a
taxa de contaminação ainda é
muito alta”, afirmou Edson Apa-
recido.

Segundo a prefeitura, nesse
monitoramento, foram testadas
tanto pessoas com sintomas
quanto as assintomáticas que ti-
veram contato com pessoas com
resultado positivo em testes para
covid-19.

O monitoramento mostrou
ainda que, na maior parte dos ca-
sos, a transmissão se dá antes do
início dos sintomas, com o pico
acontecendo 24 horas antes dos
sintomas se manifestarem.

Na entrevista de segunda-fei-
ra, Edson Aparecido falou também
sobre o impacto da vacinação na
queda do número de mortes e de
internações por covid-19 na cida-
de de São Paulo. Segundo o se-
cretário, na segunda-feira não ha-
via qualquer paciente intubado na
cidade por causa da doença.

“Em função do avanço da va-
cinação, houve queda de 90% na

ocupação dos leitos na cidade de
São Paulo. No dia 7 de abril, ti-
nha 337 pessoas em UTI, unida-
de de terapia intensiva das quais
99 intubadas. Tinha, durante o
pico da segunda onda, entre mar-
ço e abril deste ano, uma média
de internação diária que passava
de 400 pedidos todas as manhãs.
Na segunda-feira tivemos cinco
pedidos de internação em UTI”,
disse o secretário. “Não temos
hoje nenhum paciente de UTI in-
tubado na cidade”, acrescentou.

O impacto da vacinação é
também sentido na média móvel
de mortes por covid-19. Confor-
me dados do Painel Covid-19 da
Secretaria Municipal de Saúde,
em março deste ano, no pico da
segunda onda, a cidade de São
Paulo registrou 6.707 óbitos pela
doença. Foi o maior número de
mortes registrado em um único
mês desde o início da pandemia
de covid-19. Os números vêm
caindo mês a mês – em setem-
bro, foram registradas 336 mor-
tes. (Agencia Brasil)

O Procon de São Paulo en-
caminhou um pedido à Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) para que os pla-
nos de saúde aumentem a trans-
parência com relação às co-
branças e valores de reajustes.
O órgão de defesa do consu-
midor quer que as empresas
divulguem os cálculos para se
chegar aos percentuais de au-
mento dos planos.

Essas informações ficari-
am disponíveis nas páginas das
operadoras e da ANS. Além
disso, o Procon pede que as
empresas discriminem nos bo-
letos mensais as cobranças fei-
tas dos usuários.

“O consumidor deve ter a
noção do que ele está pagan-

Procon pede mais
transparência nos reajustes

de planos de saúde
do – o que é seguro saúde, o
que é taxa de administração,
de corretagem etc. Essa in-
formação deve ser forneci-
da de forma transparente pe-
las operadoras”, defende o
diretor do Procon, Fernando
Capez.

O pedido se baseia, de
acordo com o Procon, em uma
resolução do Conselho Naci-
onal de Saúde Suplementar pu-
blicada em setembro.

Em abril, o órgão de defe-
sa do consumidor entrou com
uma ação civil pública para
questionar os aumentos de cin-
co operadoras de planos de
saúde. As empresas já haviam
sido multadas pelo Procon pe-
los reajustes. (Agencia Brasil)

O Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
iniciou na terça-feira  (Agencia
Brasil)(19) a Semana de Valori-
zação da Família. O evento con-
tará com palestras de especialis-
tas e o lançamento de programas
para estimular o fortalecimento
dos vínculos familiares. A pro-
gramação ocorrerá até quinta-
feira (21) nas redes sociais da
pasta.

Durante o evento, serão lan-
çadas novas ações como a Cam-
panha Refeições em Família -
um incentivo para que os pais
realizem as refeições em con-
junto com os filhos para estimu-
lar o diálogo; o Projeto Família
na Escola - para permitir que
pais e professores possam atuar
conjuntamente no desenvolvi-
mento da criança; a Escola Na-
cional da Família - uma platafor-
ma digital com conteúdos sobre
educação parental e o Selo Em-
presa Amiga da Família - reco-
nhecimento público de empre-
sas comprometidas com o equi-
líbrio trabalho-família.

A ministra Damares Alves

Tem inicio a Semana
de Valorização

da Família
participou da abertura do pri-
meiro dia de transmissão do
evento e disse que a pasta traba-
lha no fortalecimento dos vín-
culos familiares.

“Chama todo mundo. Chama
as famílias, os profissionais da
saúde, da educação, da assistên-
cia social, gestores e institui-
ções, organizações da socieda-
de civil”, conclamou a ministra.

A secretária Nacional da Fa-
mília, Angela Gandra, disse que
a família precisa ser prestigiada
a cada dia. “É isso que estamos
procurando fazer. Dar um des-
taque para a família, um desta-
que suprapartidário, formar uma
política de Estado, e que, de fato,
consigamos fazer valer o que
está na nossa Constituição. A
família é a base da sociedade”,
ressaltou.

As palestras serão transmi-
tidas até o dia 21, das 15h às 17h,
nas redes sociais do ministério.

O evento é motivado pela
comemoração do Dia Nacional
de Valorização da Família, que
será lembrado na próxima quin-
ta-feira (21). (Agencia Brasil)

A Câmara dos Deputados vai
retornar às atividades presenci-
ais na próxima segunda-feira
(25). A decisão foi tomada na
manhã da terça-feira (19) pela
Mesa Diretora da Casa. A mesa
disse que, entre outras medidas,
será exigida apresentação do
passaporte da vacinação para
entrar nas dependências da Casa.

O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), disse, por
meio de uma rede social, que se-
rão tomadas medidas administra-
tivas e sanitárias para assegurar
o retorno ao trabalho presencial.

“A Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados decidiu há pou-
co que os trabalhos presenciais

Câmara retornará às
atividades presenciais
na próxima semana

serão retomados a partir da 2ª-
feira, 25. Serão tomadas todas
as medidas administrativas e sa-
nitárias no retorno das ativida-
des, entre elas, a apresentação da
carteira de vacinação”, escreveu
Lira no Twitter.

Os trabalhos presenciais na
Casa foram suspensos em mar-
ço do ano passado, em razão da
pandemia de covid-19. Desde
então, as atividades têm sido re-
alizadas de forma híbrida.

No final do mês de setem-
bro, Lira chegou a anunciar que
a Casa retornaria às atividades
presenciais no dia 18 de outu-
bro, mas a decisão foi adiada.
(Agencia Brasil)

Ministro anuncia estudos para
criação do Canal do Sertão Baiano

O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Mari-
nho, anunciou na terça-feira (19)
que a pasta lançará um processo
de licitação para viabilizar estu-
dos ambientais e um projeto de
obras para criação do Canal do
Sertão Baiano - obra que levará
água para 44 cidades do interior
da Bahia e deverá beneficiar 1,2
milhão de pessoas.

A infraestrutura do Canal do
Sertão Baiano deverá custar R$
4,62 bilhões. Para o projeto e as
etapas iniciais, o governo fede-
ral deverá empenhar R$ 19 mi-
lhões, dos quais R$ 4 milhões
serão disponibilizados ainda em

2021. A estrutura abastecerá a
região com água para consumo
humano e animal, além de viabi-
lizar atividades industriais e ali-
mentar as cadeias produtivas
agrícolas e de mineração.

Segundo informou o Minis-
tério do Desenvolvimento Regi-
onal (MDR) em nota, as obras
canalizarão as águas do Rio São
Francisco e abastecerão bacias
hidrográficas dos rios Itapecu-
ru, Jacuípe, Tatuí, Tourão/Poção
e Vaza-Barris.

A estimativa do MDR é que
o Canal do Sertão Baiano tenha
extensão de 300 quilômetros. As
obras deverão gerar 45 mil em-

pregos diretos e serão efetuadas
pela Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Francis-
co e do Parnaíba (Codevasf) -
órgão vinculado ao MDR.

“O futuro Canal do Sertão
Baiano será indutor de desenvol-
vimento por onde ele passar”,
afirmou Rogério Marinho du-
rante a visita feita hoje à Bahia
durante a Jornada das Águas. “Te-
remos mais geração de renda e
de empregos em uma região que
necessita de apoio para crescer.
O governo não tem medido es-
forços para garantir a segurança
hídrica, especialmente do povo
do Nordeste”, complementou o

ministro.
Segundo Marinho, a campa-

nha Jornada das Águas tem como
objetivo conscientizar popula-
ções locais sobre a importância
do desenvolvimento econômico
sustentável, além da manuten-
ção, preservação e recuperação
de nascentes de água. Além dis-
so, a iniciativa tem como obje-
tivo inaugurar obras de infraes-
trutura sanitária e de abasteci-
mento, além de firmar compro-
missos de novas entregas que
ampliem a oferta de água potá-
vel e esgoto tratado em áreas de
baixo desenvolvimento socioe-
conômico. (Agencia Brasil)

STF rejeita ação contra atos e falas
do presidente durante a pandemia

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu, por
8 votos a 2, rejeitar a abertura de
uma ação de descumprimento de
preceito fundamental (ADPF)
que questionava atos e falas do
presidente Jair Bolsonaro sobre
a pandemia de covid-19.

O processo foi julgado no
plenário virtual, em que os mi-
nistros têm alguns dias para vo-
tar de modo remoto e sem de-
bate oral. Nesse caso, a sessão
de julgamento durou dez dias e
se encerrou às 23h59 de segun-
da-feira (18).

Ao final, prevaleceu o enten-
dimento da relatora, ministra
Rosa Weber, que rejeitou a ação

por entender ser inadequada a
abertura de ADPF no caso. Ela
também considerou a peça ini-
cial inepta por não especificar
exatamente quais atos estariam
sendo questionados e tampouco
quais medidas objetivas gostaria
de ver tomadas.

Ela foi seguida pelos minis-
tros Alexandre de Moraes, Luís
Roberto Barroso, Dias Toffoli,
Nunes Marques, Cármen Lúcia,
Gilmar Mendes e Luiz Fux. Fo-
ram votos vencidos os ministros
Ricardo Lewandowski e Edson
Fachin, para quem haveria ame-
aça a preceitos fundamentais nos
atos e falas presidenciais.

A ação foi apresentada pelo

PSOL em maio do ano passado. O
partido argumentou que o presi-
dente e seu governo violam a Cons-
tituição ao minimizar a pandemia
de covid-19, manifestando-se, por
exemplo, contra o isolamento so-
cial e o uso de máscaras.

A legenda pediu ao Supremo
que ordenasse o presidente e os
membros de seu governo a “pau-
tarem seus atos” de acordo com
o direito fundamental à saúde e
os preceitos do Estado Demo-
crático de Direito.

Para Rosa Weber, esse tipo
de pedido genérico não faz sen-
tido, uma vez que o cumprimen-
to da Constituição já é pressu-
posto de qualquer cargo públi-

co. Decisão nesse sentido seria
“destinada apenas a reafirmar
aquilo que resulta da própria
ideia de Estado Constitucional
de Direito”, escreveu a ministra.

A relatora também criticou
a falta de especificidade dos atos
questionados. Para ela a peça ini-
cial manifesta “inconformismo
genérico com o governo fede-
ral”, não sendo capaz de apontar
com objetividade qual seria o
alvo da intervenção judicial.

Em outro trecho, a relatora
escreveu que “na realidade, a pre-
tensão dirige-se contra atos futu-
ros e incertos a serem praticados
por ocasião de eventos ainda des-
conhecidos”. (Agencia Brasil)



QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2021 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

J. Pilon S.A. Açúcar e Álcool
CNPJ: 47.254.396/0002-48 - NIRE: 35.3.0010525.7

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 
26/11/2021, às 10:00 horas, no endereço da sua sede social, localizada na Rua Professor Artur Ramos, 241, 
Conjunto 72, Jardim Paulistano, no município de São Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do dia: I) Ordinária: a) Distribuição de lucros aos acionistas; e b) Outros Assuntos do interesse social. Aviso: 
Encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, no endereço acima, os documentos a que se refere o 
Artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo, 20/10/2021. José Pilon - Presidente do Conselho de Administração.

Planner Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.088.455/0001-12 - NIRE 35300331648

Ata da Assembleia Geral Extraordinaria Realizada em 16.08.2021
Data: 16.08.2021, às 09hs. Local: Sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900 - 10º 
andar - Condomínio Edifício Pedro Mariz - B31 - Itaim Bibi - São Paulo-SP. Presença: Dispensa-
da a publicação de editais de convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n° 6.404/76, 
conforme alterada (“L.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. Mesa: Presidente: Carlos Arnaldo Borges 
de Souza. Secretário: Claudio Henrique Sangar. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre o aumento 
de capital social mediante subscrição de novas ações; e 2. Reformar e Consolidar o Estatuto So-
cial para atender ao item supra. Considerações Preliminares: De acordo com a Lei 14.030, 
editada pelo Governo Federal em 28.07.2020, por ser esta instituição uma Sociedade Anônima 
de Capital Fechado, a Assembleia Geral Extraordinária foi realizada de maneira “digital” e os 
votos relativos às matérias acima, foram manifestados expressamente durante a Assembleia, 
com a assinatura dos participantes de forma eletrônica através da plataforma “docusign”, sis-
tema eletrônico com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a inte-
gridade, na forma do § 2º do artigo 10 da medida provisória nº 2.200-2/2001. Deliberações: 
Preliminarmente, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos 
termos do artigo 130, § 1º da Lei n° 6.404/76. Em ato contínuo, os acionistas presentes delibe-
raram, por unanimidade, as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 1. 
Aumentar o capital social conforme abaixo: De: R$ 24.992.179,39, dividido em 31.561.763 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 31.561.763 ações preferenciais nomina-
tivas, sem valor nominal. Para: R$ 34.932.179,39, dividido em 65.019.084 ações nominati-
vas, sendo 32.509.542 ordinárias nominativas e sem valor nominal, e 32.509.542 preferen-
ciais nominativas e sem valor nominal. Forma: mediante a conversão de 994 debêntures emi-
tidas, conforme “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com garantia real de 28.08.2017” e “Ata de As-
sembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, 
em Série Única, da Espécie com garantia real realizada em 28.05.2021”, as quais são converti-
das em sua totalidade, na proporção de 1.907 ações por debêntures, independentemente de 
sua característica, perfazendo a quantidade de 1.895.558 novas ações, sendo 947.779 ações 
ordinárias e sem valor nominal, e 947.779 ações preferenciais nominativas e sem valor nomi-
nal, ao preço unitário de R$ 5,2438385 por ação e pelo valor total de R$ 9.940.000,00, nos 
termos do artigo 166, inciso III da Lei n° 6.404/76 (L.S.A), e conforme lista de subscrição que 
compõe o Anexo I à presente e quadro abaixo: Debenturista: CZ Fundo de Investimen-
to em Participações Multiestratégia - Debêntures Convertidas: 497 - Conversão 
ações: Quantidade: 947.779 - Tipo: ON - Valor R$: 4.970.000,00; Jaguar Fundo de In-
vestimento em Participações Multiestratégia - Debêntures Convertidas: 497 - 
Conversão ações: Quantidade: 947.779 - Tipo: PN - Valor R$: 4.970.000,00. Total de 
Debêntures Convertidas: 994 - Total de Conversão ações: Quantidade: 1.895.558 
- Total do Valor R$: 9.940.000,00. 1.1. A acionista B100 Controle e Participações 
Ltda., renuncia expressamente a eventual direito de subscrição neste aumento. 1.2. Conse-
quentemente, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º O capital social é de R$ 34.932.179,39, dividido em 65.019.084 ações nominativas, sendo 
32.509.542 ordinárias nominativas e sem valor nominal, e 32.509.542 preferenciais nomina-
tivas e sem valor nominal. § 1º: Cada ação ordinária dará direto a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. § 2º: Cada ação preferencial terá prioridade na distribuição de dividendos, 
fi xo ou mínimo e prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, nos termos do in-
ciso III, artigo 17, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A”)”. 2. Para efeito de arqui-
vamento na JUCESP, o Estatuto Social devidamente consolidado é apensado ao fi nal da presen-
te ata. Encerramento: Nada mais a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos as-
sinada. As partes admitem como válida a assinatura do presente instrumento em forma eletrô-
nica, por meio da plataforma Docusign, sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível 
capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2º do artigo 10 da medida pro-
visória nº 2.200-2/2001. São Paulo, 16.08.2021. Presença: Presidente: Carlos Arnaldo Bor-
ges de Souza; e Secretário: Claudio Henrinque Sangar. Acionistas: B100 Controle e 
Participações Ltda; e Jaguar Fundo de Investimento em Participações Multiestra-
tégia, representado pelos Diretores de sua Administradora Planner Trustee Distribuidora de Tí-
tulos e Valores Mobiliários Ltda, Artur Martins de Figueiredo e Viviane Aparecida Rodrigues 
Afonso. A presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Assinaturas: Carlos Arnaldo 
Borges de Souza - Presidente e Claudio Henrinque Sangar - Secretário. Acionistas: 
B100 Controle e Participações Ltda. Acionista Jaguar Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia representado por sua administradora Planner Trustee Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda - Acionista. JUCESP nº 464.172/21-4 em 
24.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º 
- A “Planner Holding Financeira S.A.” é uma sociedade anônima, que se regerá pelo pre-
sente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º 
- A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por reso-
lução da Diretoria, abrir dependências em qualquer localidade do país, observadas as prescri-
ções legais. Artigo 3º - A Sociedade tem como objetivo social a participação no capital de ins-
tituições fi nanceiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e 
Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 34.932.179,39, dividido em 65.019.084 ações 
nominativas, sendo 32.509.542 ordinárias nominativas e sem valor nominal, e 32.509.542 
preferenciais nominativas e sem valor nominal. § 1º: Cada ação ordinária dará direito a um voto 
nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º: Cada ação preferencial terá prioridade na distribui-

ção de dividendo, fi xo ou mínimo e prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, 
nos termos do inciso III, artigo 17, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A”). Capí-
tulo III - Da Administração: Artigo 6º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, 
composta de no mínimo 2 até 5 diretores sem designação especial, acionistas ou não, residen-
tes no País e eleitos pela Assembleia Geral, que lhe fi xará sua remuneração. Artigo 7º - O pra-
zo de mandato da Diretoria é de 3 anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único: Ven-
cido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos até a posse dos eleitos. Ar-
tigo 8º - Os diretores fi cam dispensados a prestar caução em garantia de suas gestões. Arti-
go 9º - A investidura no cargo de diretor far-se-á por termo lavrado e assinado no livro de Atas 
de Reunião da Diretoria. Artigo 10 – Em caso de vaga de um dos cargos da Diretoria, esta de-
signará um substituto provisório dentre os seus membros, o qual acumulará as funções até a 
realização da primeira assembleia geral que então deliberará sobre o provimento defi nitivo do 
cargo. O substituto eleito servirá até o término do mandato do substituído. Artigo 11 - A dire-
toria reunir-se-á quando necessário, por convocação de qualquer de seus membros, sendo as 
deliberações tomadas por maioria dos votos. Artigo 12 – Nos casos de impedimentos ou au-
sências temporárias de qualquer um dos diretores, os remanescentes escolherão, dentre si, o 
substituto que exercerá as funções do substituído cumulativamente. Artigo 13 – Para a conse-
cução dos objetivos sociais fi ca a Diretoria investida de plenos poderes, inclusive para contrair 
obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, cabendo lhes, além das atribui-
ções legais: a) organizar o Regulamento interno da Sociedade, b) deliberar sobre a criação de 
dependências, c) tomar conhecimento dos balancetes mensais, d) fazer levantar o balanço anual 
e elaborar o respectivo relatório, publicando-os sob sua assinatura. § 1º - Os diretores terão 
suas funções fi xadas em Reunião de Diretoria. § 2º - A representação da sociedade e a prática 
de atos necessários ao seu funcionamento regular competirão sempre: • a 2 diretores, em con-
junto; • a 1 diretor, em conjunto com 1 procurador, com expressos e especiais poderes, • a 2 pro-
curadores com expressos e especiais poderes, • a 1 procurador somente com expressos e espe-
cífi cos poderes. § 3º - Para a outorga de procurações a sociedade deverá ser representada por 
2 diretores em conjunto. As procurações outorgadas em nome da sociedade, exceção das que 
conferem poderes “ad judicia”, deverão especifi car os poderes conferidos para assinatura em 
conjunto e/ou isoladamente, bem como, conter prazo de validade defi nido. Na ausência de pra-
zo de validade, considerar-se á como vencida no dia 31 de dezembro no exercício na qual tenha 
sido outorgada. Capítulo IV - Das Assembleias Gerais: Artigo 14 - A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses de cada ano e, extraordinariamente 
quando necessário, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações. Artigo 15 
- A Assembleia Geral será instalada por um dos diretores e presidida pelo acionista escolhido pe-
los presentes, o qual, por sua vez, escolherá um dos acionistas para secretariar os trabalhos da 
mesa. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 16 - O Conselho Fiscal terá o seu funciona-
mento não permanente, sendo instalado a pedido de acionistas, dentro do que preceitua o arti-
go 161 da Lei 6404/76. Artigo 17 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será com-
posto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, 
eleitos pela Assembleia Geral, a qual fi xará sua remuneração. Capítulo VI - Do Exercício So-
cial, Balanços, Lucros e Sua Aplicação: Artigo 18 - O exercício social coincide com o ano 
civil, encerrando, portanto, em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19 - O balanço, obediente 
a todas as pres crições legais, será levantado em 31 de dezembro de cada ano. A critério da Di-
retoria, a Companhia poderá levantar balanços intercalares, no último dia útil de cada mês. Ar-
tigo 20 - Do lucro líquido apurado em cada balanço, serão destinados: a) 5% para a constitui-
ção do Fundo de Reserva Legal, até que este alcance 20% do capital social; b) 25%, no mínimo, 
para dividendos aos acionistas; e c) o saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a As-
sembleia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições legais atinentes à matéria. 
§ 1º - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos do artigo 9º, 
§ 7º da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao va-
lor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela 
Companhia para todos os efeitos legais. § 2º - Os prejuízos ou parte deles poderão ser absorvi-
dos pelos acionistas, mediante rateio, a ser atribuído a cada ação em que se divide o capital so-
cial, após a absorção dos saldos existentes em lucros acumulados, reservas de lucros e reservas 
de capital, nesta ordem. Artigo 21 - O dividendo não será obrigatório no exercício social em 
que a administração o julgar incompatível com a situação fi nanceira da Companhia, podendo a 
Diretoria propor à Assembleia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obrigatório 
ou nenhum dividendo. A Assembleia Geral poderá, também, se não houver oposição de nenhum 
acionista presente, deliberar distribuição de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção de 
todo o lucro. Artigo 22 - O prazo para pagamento do dividendo será estipulado pela Assem-
bleia Geral Ordinária que o aprovou, de acordo com as disponibilida des fi nanceiras da Compa-
nhia, justifi cadas pela Diretoria, porém, não ultrapassando o exercício. Artigo 23 - A Diretoria 
tem poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividendos intermediários e juros so-
bre o capital próprio (Lei nº 9.249/95), dentro dos limites legais e “ad referendum” da Assem-
bleia Geral de Acionistas que aprovar as contas daquele exercício social. Capítulo VII - Dispo-
sições Gerais: Seção I. Acordo de Acionistas: Artigo 24 – Nos termos do artigo 118 da 
Lei nº 6.404/76, qualquer acordo de acionistas que estabeleça as condições de compra e venda 
de ações, o direito de preferência na compra das mesmas e o exercício do direito de voto ou ou-
tras avenças serão arquivadas na sede da Companhia e averbadas nos livros da instituição de-
positária, com observância obrigatória pela Companhia e acionistas signatários. § Único - As 
obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros 
tão logo os acordos sejam averbados nos livros da instituição depositária. Os administradores 
da 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.

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

EDITAL DE CITAÇÃO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS PRO-
CESSO Nº1003194-66.2020.8.26.0009.A Dra.FABIANA PEREIRA 
RAGAZZI,Juíza de Direito da 1ª(Primeira)Vara Cível do Foro 
Regional de Vila Prudente da Comarca de São Paulo,na forma 
da lei,FAZ SABER aos Réus:RODRIGO MEDEIROS FERNAN-
DES,brasileiro,solteiro,vendedor,portador da Cédula de Identi-
dade,RG sob nº43.760.842-6 SSP/SP e CPF sob nº 400.030.088-
19;PHABLO FERNANDO COSTA FREIRE, brasileiro, solteiro, 
vendedor, portador da Cédula de Identidade, RG sob nº 
42.690.940-9 SSP/SP e CPF sob nº 389.934.708-04 e JOANA 
PAIVA DE SOUSA MEDEIROS, brasileira, casada, portadora da 
Cédula de Identidade, RG sob nº 23.483.078-5 e CPF sob nº 
263.121.401-30, todos residentes e domiciliados em local 
inserto e não sabido, e demais Réus ausentes,incertos e 
desconhecidos e eventuais interessados, que GENACIRA 
MARIA DUARTE ALFONSIN REY ajuizou Ação de Consignação 
em Pagamento tendo por objeto o residual relativo à caução 
ofertada quando da celebração do Contrato de Locação na 
data de 08 de fevereiro de 2018,afeta ao imóvel sito à Avenida 
Vila Ema nº2623,bairro:Vila Ema,São Paulo/SP,dos quais os 
Réus recusaram-se a receber.Estando em termos expeça-se 
o presente Edital para a citação dos supramencionados, para 
que, em 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 (vinte 
dias) supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados na Exordial.Será 
o presente Edital,por extrato,afixado e publicado na forma da 
lei. São Paulo, 22 de setembro de 2021.                                 [20,21] 

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

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser  realizada em 03.11.2021, às 
09hs, em 1ª convocação, no Hotel Cordialle, Localizado na Rua Sotero de Souza, nº 500, Centro - São Roque/SP, CEP 18130-200 
a fim de deliberarem  sobre as seguintes ordens do dia: A) Pedido de demissão coletiva dos Diretores; B) Alteração do Estatuto 
Social para alterar a mudança da estrutura de cargos de diretoria para três (3) Diretores; C) Eleição da Nova Diretoria para os 
próximos três anos; D) Alteração do §4º do Artigo 5º do Estatuto Social; E) Consolidação do Estatuto Social.

ARCADIS LOGOS S.A. - CNPJ/MF nº 07.939.296/0001-50 - NIRE 35.300.393.996
Extrato da Ata da AGE em 30 de setembro de 2021. No dia 30.09.2021, às 9h, na sede. Convocação: dispensada, presença 
de todos. Mesa: Karin Marangoni Ferrara Formigoni – Presidente, e Carla Casagrande Ribeiro - Secretária. Deliberações, 
por unanimidade: (i) aceitação da renúncia apresentada por Ronaldo Pellicer Duarte dos Santos, com efeitos a partir da 
presente data, ao seu cargo de Diretor-Presidente da Diretoria de Negócios Infraestrutura. O cargo de Diretor-Presidente da 
Diretoria de Negócios Infraestrutura permanecerá vago até que outro diretor seja nomeado para tanto. (ii) Resolvem ratificar 
a reeleição dos demais atuais membros da Diretoria: cujos mandatos se estenderão até a data da realização da AGO que 
aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31.12.2021, a saber: Composição da diretoria: Diretora Geral e 
Presidente da Diretoria de Negócios Meio Ambiente, Karin Marangoni Ferrara Formigoni; Diretora Jurídica e de Compliance, 
Carla Casagrande Ribeiro; Diretor Executivo de Desenvol vimento de Negócios América Latina, José Carlos de Souza e 
Castro Valsecchi; Diretor de Recursos Humanos, Marcos Vinicius Oliveira Fukumura; Diretores Executivos: Sandra Elisa 
Favorito Raimo; Rodrigo Braga Santini; Durval Bacellar Junior e Felipe Alceu Amoroso Lima. Encerramento: Nada 
mais. SP, 30.09.2021. JUCESP - 492.266/21-9 em 06/10/2021. 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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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0004224-71.2020.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) FRANCINERE DE MACEDO PRETO, RG 25.745.962-5, CPF 162.975.568-06, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento 
de sentença por parte de Carlo Luidi Palis, alegando em síntese: que a Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueres e 
Acessórios da Locação cumulada com Cobrança, tendo como corré Priscilla de Oliveira Preto, proposta por Carlo Luidi Palis, fora 
julgada procedente, ingressando o exequente com cumprimento de sentença e pleiteando a intimação das executadas para efetuar 
o pagamento do montante de R$ 37.787,04 (julho/2020), acrescido de correção e juros legais até o efetivo pagamento, bem como 
despesas, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, nos termos do artigo 256, inciso 

única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague a quantia acima informada, 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. Decorrido os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053006-35.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a TSV Transportes Santa Veronica Logistic, CNPJ 66.729.005/0001-68, na pessoa de seu representante 
legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, tendo como corréu Genesio Viudes Neto, objetivando 
o recebimento de R$ 600.505,31 (agosto/2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao inadimplemento 
da Cédula de Crédito Bancário - Conta Corrente Garantida nº 00333927290000001180. Estando a requerida TSV 
TRANSPORTE SANTA VERONICA LOGISTIC em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, 

à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2021.                     B 20 e 21/10

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - EXTRATO DA 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - DATA, HORA E LOCAL: Em 30/09/21, 10h 
na sede social da InterCement Brasil S.A. (“Companhia”). CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada 
a convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. 
PRESIDÊNCIA: Presidente da Mesa, Flávio Mendes Aidar; e Secretária, Marina Ramirez Cogo. 
DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes decidiram, sem qualquer ressalva e por unanimidade 
dos votos: (i) aprovar, nos termos do artigo 13, (p), do Estatuto Social, a concessão do mútuo para 
sua controladora direta, InterCement Trading e Inversiones S.A., no valor de R$ 1.000.000.000,00.  
(ii) aprovar, ad referendum da AGO da Companhia, nos termos do artigo 13, item (aa), do Estatuto 
Social, a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$22.637.864,98, calculados com base 
nos lucros existentes com data-base de 30/06/21, a ser imputado ao dividendo obrigatório relativo ao 
exercício 2021, correspondente a R$0,0550/ação. (iii) declarar, distribuir e aprovar, ad referendum da 
AGO da Companhia, nos termos do artigo 13, item (bb), do Estatuto Social, o pagamento de juros sobre 
capital próprio (“JCP”), calculado até a data-base de 31/08/21, sobre a base de lucros no período, a ser 
imputado ao dividendo obrigatório relativo ao exercício 2021, no montante bruto de R$14.405.914,08, 
correspondente a R$0,0350/ação. O crédito correspondente aos dividendos e JCP serão efetuados 
contabilmente, em valores líquidos, no dia 30/09/2021, com base na posição acionária final dessa data 
(inclusive), e as ações de emissão da Companhia deverão ser negociadas ex-dividendos e ex-JCP a 
partir de 30/09/21 (inclusive). Os dividendos e JCP, líquido do imposto de renda retido na fonte, serão 
pagos ao acionista até 15/10/21, podendo ser realizado anteriormente, a critério da administração. 
(iv) autorizar os Diretores da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, a tomar 
todas as medidas, praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se façam necessários 
a efetivar a implementação das deliberações. ENCERRAMENTO: Nada mais. São Paulo, 30/09/21. 
Autenticação da Mesa: Flávio Mendes Aidar - Presidente da Mesa. JUCESP nº 493.340/21-0 em 
07/10/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HOLDING MASTER PET S.A. - CNPJ/ME nº [em constituição]
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição em 1.09.2021

Data, hora, local: 1º.09.2021, 10hs, Rua Tabapuã, 41, Conjunto 21, Sala C, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital. 
Mesa: Presidente: Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque, Secretário: Paulo Ricardo Braz. Deliberações aprovadas: A 
constituição de uma S/A de capital fechado, com a denominação de Holding Master Pet S.A., a qual terá por objeto social 
a participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos lucros de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, 
na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures. O capital social será de R$ 1.000,00, representado por 1.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, das quais: 333 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, são 
totalmente subscritas pelo acionista Nickson Vilas Boas dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
30.295.847-2 SSP/SP, e CPF/ME 303.253.928-54, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada, as quais são integralmente 
integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, totalizando R$ 333,00; 334 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, são totalmente subscritas pelo acionista Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, RG 34.357.211 SSP/SP, e CPF/ME 323.918.198-38, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada, as quais 
são integralmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, totalizando R$ 334,00; e 333 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, são totalmente subscritas pelo acionista Paulo Ricardo Braz, brasileiro, casado, 
economista, RG 30.248.679 SSP/SP, e CPF/ME 326.226.998-08, todos residentes em São Paulo/SP, ao preço de emissão de 
R$ 1,00 cada, as quais são integralmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, totalizando R$ 333,00. O 
capital social foi totalmente subscrito pelos acionistas presentes, sendo integralizado, neste ato, 100% do capital social, e 
realizado o depósito, nos termos da Lei 6.404/76. Constituição da Companhia, que terá sede social na Rua Tabapuã, 41, 
Conjunto 21, Sala C, São Paulo/SP. O projeto de Estatuto Social. A nomeação e eleição dos membros da Administração, que 
será composta por uma Diretoria de pelo menos 3 Diretores sem designação específi ca, sendo ora eleitos: Nickson Vilas Boas 
dos Santos; Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque, Paulo Ricardo Braz. Os poderes da Diretoria ora eleita encontram-se 
delimitados no Estatuto Social e seu mandato será pelo prazo unifi cado de 2 anos, que se inicia na presente data. Declarado 
empossados em seus cargos, os quais assinaram o Termo de Posse, e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer atividades mercantis. Constituída a Companhia, de pleno direito. Encerramento: Nada mais. Acionistas: 
Nickson Vilas Boas dos Santos, Paulo Ricardo Braz, Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque. Advogado: Fernanda Yumi 
Nakai - OAB/SP 422.729. JUCESP-NIRE 3530057861-9 em 13.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BPP Instituição de Pagamento S.A.
CNPJ nº 13.370.835/0001-85 - NIRE 3530039130-6 - (“Companhia”)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.09.2021
Data, Horário e Local: 20.09.2021, às 12 horas na sede social da Companhia, na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco 
B, 3º andar, conjuntos 31/32, Edifício Padauiri, CEP: 06454-000, Alphaville Industrial, Barueri/SP.  Mesa: Presidente: 
Paulo Renato Della Volpe; Secretária: Patricia Luiza Broilo.  Convocação: convocação dispensada face à presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 
(“Lei 6.404/76”). Presença: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se 
verifi ca nas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”.  Ordem do Dia: deliberar sobre a inclusão das 
características das ações preferenciais de emissão da Companhia no § único do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, nos termos do artigo 19 da Lei 6.404/76, que embora já existentes, aplicadas e observadas pela 
Companhia e seus acionistas, por um lapso, não constavam do referido artigo. Lavratura da Ata: foi autorizada a 
lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos 
acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. Deliberações Tomadas por Unanimidade dos 
Acionistas: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas, decidiram: 1. nos termos do artigo 19 da Lei 6.404/76, pela inclusão no parágrafo único do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia das características das ações preferenciais de emissão da Companhia, já existentes e 
aplicadas desde sua criação, quais sejam: (i) não conferirem direito a voto; (ii) conferirem prioridade no reembolso do 
capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em caso de eventual liquidação da Companhia; 
e (iii) conferirem direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 5% maior do que o atribuído à cada ação 
ordinária. Assim, o § único do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vigorar com a seguinte 
nova redação:  “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$70.736.299,76, dividido em 
47.393.132 ações ordinárias e 42.523.132 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.  § Único – Cada 
ação ordinária nominativa dá direito a um voto na Assembleia Geral. As ações preferenciais não terão direito a voto, 
tendo como vantagens (i) a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no 
capital social, em caso de eventual liquidação da Companhia; e (ii) o direito ao recebimento de dividendo, por ação 
preferencial, 5% maior do que o atribuído a cada ação ordinária.” 2. Os acionistas, por unanimidade, neste ato, 
declaram que a inclusão das características das ações preferenciais no Estatuto Social da Companhia, conforme 
deliberado acima, trata-se de mera formalização, uma vez que tais características foram consistentemente aplicadas e 
observadas pela Companhia e pelos acionistas desde o momento de criação das ações preferenciais da Companhia, 
deliberada na Ata de AGE da Companhia, realizada em 23.10.2018, às 13:00, devidamente registrada perante a 
JUCESP nº 299.256/19-4, em 05.06.2019. Portanto, todos os atos anteriormente praticados pela Companhia ou pelos 
acionistas, relacionados a essas características, são ratifi cados em sua integralidade no presente ato. Encerramento, 
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a 
presente AGE, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.  
Assinaturas: Mesa: Paulo Renato Della Volpe - Presidente; Patricia Luiza Broilo – Secretária; Acionistas: PAM Jr. 
Participações e Empreendimentos S.A. (p. Paulo Renato Della Volpe); Exponencial Pagamentos e Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia (p. REAG Gestora de Recursos S.A.); Carolina Abdala Bauman Rocha; Alexandre Bispo 
Thomaz; Patricia Luiza Broilo; e Eduardo Kisahleitner. Certifi co, para os devidos fi ns, que a presente é cópia fi el da ata 
lavrada em livro próprio. Barueri/SP, 20.09.2021. Paulo Renato Della Volpe - Presidente, Patricia Luiza Broilo - 
Secretária. JUCESP 495.758/21-8 em 13.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VIRGO II Companhia de Securitização
Companhia Aberta - CNPJ/ME 02.105.040/0001-23 - NIRE 35.300.151.402
Extrato da Ata da 111ª Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 24.09.2021, 10hs, sede social, Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, também, a secretária, Andressa 
Maciel Scerni. Mesa: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, Presidente; e Andressa Maciel Scerni, Secretária. Ordem 
do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre: (i) a aprovação da Política de Se-
gurança e Sigilo das Informações e da nova versão do Código de Ética e de Conduta da Virgo; (ii) aceitação da renún-
cia apresentada pela Sra. Juliane Effting Matias, como Diretora de Operações; (iii) a eleição do Sr. Pedro Paulo Oliveira 
de Moraes ao cargo de Diretor de Operações do Sr. Gabriel Nóbrega dos Santos para o cargo de Diretor sem designa-
ção específi ca e da Sra. Carla Quaglio Evangelista ao cargo de Diretora de Gente e Inovação; (iv) em virtude das elei-
ções acima citadas, ratifi car a composição da Diretoria da Companhia. Deliberações: 1. Com relação ao item (i) da 
ordem do dia, foi aprovada a Política de Segurança e Sigilo das Informações e a atualização do Código de Ética e de 
Conduta da Virgo na forma do Anexo A e Anexo B, respectivamente; 2. Com relação ao item (ii) da ordem do dia, foi 
aceita a renúncia de Juliane Effting Matias, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 34.309.220-7, CPF/
ME 311.818.988-62 ao cargo de Diretora de Operações (ANEXO C). 3. Com relação ao item (iii) da ordem do dia, fo-
ram eleitos, por unanimidade, Pedro Paulo Oliveira de Moraes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
24.724.747-9 SSP/SP, CPF/ME 222.043.388-93 para ocupar, cumulativamente ao cargo de Diretor Geral e de Controla-
doria, o Cargo de Diretor de Operações, o Sr. Gabriel Nóbrega dos Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 43.566.333-
1 SSP/SP, CPF 370.601.758-06 para ocupar o cargo de Diretor de Distribuição, e a Sra. Carla Quaglio Evangelista, brasi-
leira, solteira, administradora de empresas, RG 50.426.438-2 SSP/SP, CPF 397.242.848-08, pra ocupar o cargo de Dire-
tora de Gente e Inovação; 4. Os Diretores eleitos cumprem todos os requisitos do artigo nº 147 da Lei nº 6.404/76 con-
forme alterada e serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura do Termo de Posse com Declaração 
de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia (ANEXOS D, E e F); e 5. Com relação ao item (v) da ordem do 
dia, foi aprovada, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, a ratifi cação da composição da Di-
retoria da Companhia, todos com mandato até a Reunião do Conselho de Administração a realizar-se em abril de 2022, 
que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, conforme abaixo: a) Daniel Monteiro Coelho 
de Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 44.997.520 -SSP/SP, CPF/ME 353.261.498-77, eleito 
na reunião do Conselho de Administração da Companhia em 04/02/2020 e que ocupa os cargos de Diretor Presidente, 
e Diretor de Relações com Investidores; b) Ila Alves Sym, brasileira, casada, advogada, RG 375738-01 SSP/SP, CPF/ME 
041.045.637-30, eleita na reunião do Conselho de Administração da Companhia em 30/09/2020 e ocupa o cargo de Di-
retora de Compliance; c) Pedro Paulo Oliveira de Moraes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 24.724.747-
9 SSP/SP, CPF/ME 222.043.388-93, eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia em 24/09/2021 e 
que ocupa os cargos de Diretor Geral e de Controladoria e Diretor de Operações; d) Gabriel Nóbrega dos Santos, brasi-
leiro, solteiro, engenheiro, RG 43.566.333-1 SSP/SP, CPF 370.601.758-06, eleito na Reunião do Conselho de Administra-
ção da Companhia em 24/09/2021 e ocupa o cargo de Diretor de Distribuição; e e) Carla Quaglio Evangelista, brasilei-
ra, solteira, administradora de empresas, RG 50.426.438-2 SSP/SP, CPF 397.242.848-08, eleita na Reunião do Conselho 
de Administração da Companhia em 24/09/2021 e ocupa o cargo de Diretora de Gente e Inovação. Nada mais. São Pau-
lo, 24.09.2021. Conselheiros: Ivo Vel Kos, Ivan Ferrucio Reche da Silva Filgueiras e Daniel Monteiro Coelho de Maga-
lhães. JUCESP nº 494.510/21-3 em 13.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 22ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da Série Única 22ª 
Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A), 
com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Emissão”, e “Emissora” 
respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, convidados a se reunirem, em segunda convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), 
a ser realizada em 28 de outubro de 2021 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da 
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos 
termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 21.4 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão 
celebrado em 28 de outubro de 2020, conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Não decretação do Vencimento Antecipado do CDCA e consequentemente dos CRA, em razão do descumprimento do prazo 
estabelecido no item (“a.i”) das deliberações da Assembleia Geral realizada em 19 de maio de 2021 (“AGT 19/05/2021”) 
para conclusão do registro do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças 
(“Alienação Fiduciária de Imóveis”), relacionado ao Imóvel Garantia objeto da matrícula de nº 453, (“Imóvel”) junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis de Salto/ SP; b) Caso não decretado o Vencimento Antecipado do CDCA e consequentemente dos 
CRA, conforme item (a) acima, aprovar a concessão de prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias, contados da realização 
da Assembleia, para conclusão do registro da Alienação Fiduciária do Imóvel supracitado; c) Autorizar o Agente Fiduciário 
para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários 
para implementação das deliberações acima. O material necessário para embasar a deliberação dos Titulares dos CRA está 
disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia será instalada 
em segunda convocação mediante a presença de qualquer número de Titulares dos CRA, 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 Presentes, conforme cláusula 21.11 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital 
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet, sem 
possibilidade de participação de forma presencial, com a possibilidade de envio de Manifestação de Voto previamente, por 
meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da 
Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da 
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais; O titular do 
CRA (“Titular de CRA”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, 
enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, 
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser 
adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://www.isecbrasil.com.br) e através do 
seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá 
(i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRA ou por seu representante legal, de forma eletrônica ou não, e 
se for de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certifi cados digitais emitidos pela 
ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRA ser pessoa jurídica, ser 
enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a 
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 20 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051662-19.2019.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). 
VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao corréu Rogério Maciel Soares, CPF 
034.704.838-25 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urba-no do Estado de São Paulo 
- CDHU, lhe ajuizou ação de Reintegração/Manutenção de Posse, objetivando a Rescisão de Contrato 
Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Cedro Rosa, NR:65 - P:02 AP:01, Ca-
pão Redondo, Conjunto Habitacional SP (Campo Limpo B3), (SH4 - ICMS) São Paulo-SP, CEP 05885-
400, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando ina-
dimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a con-
sequente reintegração de posse. Estando o corréu supramencionado em local ignorado, foi deferida 
sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o fe ito, sob 
pena de presumirem-se ver-dadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador es-
pecial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2021. 

CAACI IMOBILIARIA S.A. 
CNPJ: 34.576.543/0001-73 - NIRE: 35300540271

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27/01/2021
Data, Hora e Local: Aos 27/01/2021, às 11h, realizada de forma exclusivamente digital, sem presença física, através da Plataforma Zoom 
(www.zoom.us), conforme permissivo no atual §único do artigo 121 da Lei Federal n° 6.404/76 (“LSA”), na Lei Federal nº 14.030/2020 e 
na IN DREI nº 81/2020. Foi realizada a gravação da presente Assembleia e os dados ficarão arquivados na sede da Companhia. 
Convocação: Convocação realizada através de publicação de Edital de Convocação publicado no DOESP e no Jornal o Dia de São 
Paulo, nos dias 15/01/2021, 16/01/2021 e 19/01/2021, nos termos do §1º do artigo 124 da LSA, contendo a ordem do dia da Assembleia 
e os procedimentos para acesso em formato exclusivamente digital (Anexo I), tudo em conformidade com a IN DREI n. 81/2020. 
Presença: Compareceram na Assembleia os acionistas listados na Lista de Presença (Anexo II), ratificados pelo Presidente e Secretário 
da mesa que ora assinam a presente Ata com certificado digital ICP Brasil nos termos da Medida Provisória 2.200-2/2001, na Lei Federal 
nº 14.063/2020 e na IN DREI nº 81/2020, sendo que os acionistas presentes representam 9.788.888 ações ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal e escriturais, ou seja, 72,09% da totalidade de ações da Companhia. O quórum total votante para assembleia, portanto, é 
de 9.788.888 ações. Mesa: Presidente: José Eduardo Otero Vidigal Pontes, Secretário: Fábio Soares Wuo. Deliberações: 6.1. 
Reunidos em Assembleia, inicialmente os acionistas presentes elegeram os respectivos Presidente e Secretário acima indicados. 
Definiram por unanimidade lavrar a Ata em forma de sumário conforme permissivo do §1º do artigo 130 da LSA. 6.2. O Presidente 
concedeu a palavra ao Sr. Secretário como advogado e assessor jurídico da Companhia para explicações das questões legais atinentes 
a ordem do dia da Assembleia, onde foi realizada a apresentação da Proposta da Administração acerca do Plano de Grupamento da 
Companhia com todos os detalhes pertinentes, que ora se anexa a presente Ata (Anexo III). 6.3. Aberto para dúvidas e manifestações, o 
acionista Sr. Sérgio Feijão Filho manifestou sua discordância acerca do módulo de lotes utilizado, entregando manifestação de voto em 
apartado, que ora será juntado anexo, contendo a descrição integral de sua colocação (Anexo IV). 6.4. Colocado em deliberação se os 
acionistas concordariam com a proposta do acionista Sr. Sergio Feijão Filho, não houve nenhum voto em concordância com o exposto 
pelo referido acionista, sendo sua proposta declinada integralmente. 6.5. Posteriormente colocada em deliberação a Proposta da 
Administração, com exceção do acionista Sr. Sergio Feijão Filho, conforme voto manifestado em apartado, todos os outros acionistas 
presentes, somando a totalidade de 9.788.886 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e escriturais, aprovaram sem quaisquer 
ressalvas, e decidiram aprovar integralmente o que dispõe o Plano de Grupamento da Companhia apresentado pela Administração, no 
tocante a aprovação e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1.000 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal e escriturais em 1 (uma) ação ordinária, nominativa, sem valor nominal e escritural, conforme disciplina 
o artigo 12 da LSA. 6.6. Em decorrência do grupamento, ora aprovado, o número de ações em que se divide o capital social da Companhia 
será alterado de 13.579.031 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e escriturais para 13.579 ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal e escriturais, resguardado eventuais ajustes futuros de ações. O grupamento não resultará em alteração do valor do 
capital social da Companhia, e os direitos conferidos pelas ações de emissão da Companhia a seus titulares também não serão 
modificados. 6.7. Em atendimento ao que dispõe o artigo 28 da LSA e ao grupamento de ações aqui aprovado, a Companhia concede, 
com a aprovação da totalidade dos acionistas aqui presentes, o prazo de 45 dias para que os acionistas da Companhia, a seu livre e 
exclusivo critério, possam ajustar sua posição acionária, no exclusivo intuito de equalizar em lotes múltiplos de 1.000 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal e escriturais, mediante negociação privada com os demais acionistas, de modo a assegurar que todos 
os acionistas possuam o direito e faculdade de permanecer no quadro de acionistas da Companhia (“Período de Ajuste”), mediante 
comunicação pelo correio eletrônico caaciage@vacc.com.br. 6.8. Nos termos da Proposta, os acionistas consignam, neste ato, a 
abstenção do direito de preferência das negociações internas das ações da Companhia durante o Período de Ajuste. Sendo 
disponibilizado, pelos acionistas majoritários, ações de sua propriedade, no exclusivo intuito de negociação para equalização das ações 
dos demais acionistas em lote de 1.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e escriturais. Os acionistas majoritários 
ratificaram que após o Período de Ajuste irão realizar a compra das ações não equalizadas em lotes de 1.000 ações, dos demais 
acionistas, reservando o valor de compra aos respectivos acionistas comprados, os quais deverão encaminhar suas solicitações de 
pagamento ao endereço da sede da Companhia. 6.9. Ato contínuo, os acionistas por unanimidade, ratificaram o Balanço Patrimonial 
levantado pela Diretoria em 30/11/2020 (Anexo V), constatando o Patrimônio Liquido da Companhia no montante total de R$ 
120.763.146,88. Assim, o valor da ação de emissão da Companhia fixa-se em R$ 8,89 para negociação interna durante o Período de 
Ajuste. 6.10. Não obstante a apresentação do Balanço Patrimonial, os Diretores apresentaram aos acionistas presentes, os quais 
ratificaram na Assembleia, o Laudo de Avaliação que atestou que as demonstrações financeiras da Companhia estão em conformidade 
com as normas contábeis vigentes (Anexo VI). 6.11. Os acionistas ainda consignam na presente Assembleia, a autorização para 
Companhia realizar alterações do número de ações, no exclusivo intuito de refletir as negociações ocorridas durante o Período de Ajuste, 
e após eventuais cancelamentos de ações não completas em lotes de 1.000 ações, para espelhar a realidade do novo quadro social a 
ser formado. Restando autorizada a Companhia, através de Reunião da Diretoria, a alterar o artigo 5º do Estatuto Social para refletir o 
número real de ações existentes após a consecução integral do Grupamento e Período de Ajustes. 7. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo/SP, 27/01/2021. José Eduardo Otero Vidigal Pontes Presidente, Fábio Soares Wuo - Secretário. Jucesp nº 355.155/21-7 em 
22/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do  
PROC. Nº 0005437-28.2021.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Emílio Migliano Neto, na forma da Lei, etc. Edital para conhecimento de Terceiros, extraído dos 
autos do Cumprimento de Sentença (0005437-28.2021.8.26.0053) - Processo principal 1031359-30.2016.8.26.0053, com prazo de 10 
dias. O Dr. Emílio Migliano Neto, Juiz de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes. Faz Saber a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, perante este Juízo e Cartório, é promovida 
uma Ação de Desapropriação requerida pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra Condomínio Edifício Workspace Moema,  
CNPJ 10.429.663/0001-80, objetivando a desapropriação de 31,52m², referente a parte da áreas comum do imóvel situado na  
Rua Araguari, nº 817 - CJ 15 e 1 VG Moema, São Paulo/SP. Contestada a ação, foi recusa a oferta. E para levantamento dos  
depósitos efetuados e/ou a serem efetuados, foi determinada a expedição do presente edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2021.                B 20 e 21/10

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo 20 (vinte) dias. processo nº 0188146-70.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a ADHEMAR DE BARROS NETO, RG 5440117, CPF 059.491.418-30, que Trendbank S/A Banco de 
Fomento, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como coexecutados Lr Representação Comercial 
S/S Ltda e Outro, para cobrança de 10.679.092,71 (janeiro/2020), referente ao inadimplemento do Instrumento Particular 
de Cessão de Crédito. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, 
pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em  

ser convertido em penhora o arresto efetuado sobre a embarcação Bl, inscrição nº 403M2001006431 e a embarcação 
Flacha, inscrição nº 403M2003004772, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de 

Jornal
ODIASP

3258-0273

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.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1046620-83.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na form a da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIOS DE ANIELO CORVINO NETTO, FORTUNATA NITA CORVINO,JOSÉ IACONIS, ROSA CORVINO e de 
JANUÁRIA CORVINO, inventariante Carlos Alberto CorvinoIaconis, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HUGUETTE,  representado pelo síndico 
Walter Bruno Tonini Filho, e aos Senhores PEDRO PAVINI, ANA STANTANI PAVINI, ANNA STARTARI PAVANI, ANNASTATANDI 
PAVANI, ANGELO PONZONI NETO, ANA MARIA GOULART DE TOLEDOPONZONI, ANTÔNIO CARLOS ZÍNGARO, ANTÔNIA RUSSO 
ZÍNGARO, OVÍDIO CHRISTINO, WALTINA MARCHINI CHRISTINO, MAURÍCIO SÉRGIO CHRISTINO, MÁRCIO SÉRGIO CHRISTINO, 
FABIANA MENDES DA SILVA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou seus sucessores, que GRACIELE DE OLIVEIRA PRIMO, ajuizou(ram) AÇÃO DE USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o apartamento nº 52 do Condomínio Edifício Huguette, situado na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves nºs 603 e 605, 
CEP 04014-011, no 9º Subdistrito-Vila Mariana, objeto da matrícula 123.848 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da comarca de São 
Paulo, inscrito na Prefeitura do Município de São Paulo pelo contribuinte nº 037.025.0830-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerad o revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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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)

CLEMEX TRANSPORTES LTDA.
CNPJ nº 74.643.727/0001-23
REGULAMENTO INTERNO

PREÂMBULO - Este REGULAMENTO INTERNO tem por finalidade normatizar e orientar a conduta 
na empresa Matriz estabelecida como “Armazém Geral” denominada CLEMEX TRANSPORTES 
LTDA, matriz, sociedade empresária limitada, com sede no Município de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, na Rua Dom Pedrito, nº 39, térreo e 1º Andar, Bairro Cidade Industrial Satélite de São Paulo, 
CEP: 07223-060. Com registro na JUCESP sob NIRE nº 35212208828, em sessão do dia 13/04/1994, 
inscrita no CNPJ sob nº 74.643.727/0001-23 e Inscrição Estadual nº 336.391.173.118, para o depósito, 
conservação e retiradas de mercadorias, bem como, a emissão de títulos especiais e da sala de 
vendas públicas. Disciplina o funcionamento dos armazéns, em relação ao depositante, a empresa 
e seus funcionários e a terceiros, em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº 1.102, de 21 
de novembro de 1903, em seu Art. 1º alínea “a” e Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro 
de 2019, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, em seu Art. 1º, §1º, inciso 
II. Art. 1º – A empresa receberá em depósito mercadorias diversas nacionais e estrangeiras 
nacionalizadas, que não possuem natureza agropecuária. Para a guarda e conservação nos seus 
armazéns, executando serviços correlatos aos armazéns gerais, podendo manter sala de vendas 
públicas e emitir recibos, conhecimentos de depósito e “WARRANTS”, de acordo com os usos e 
costumes do comércio, desde que não contrários á legislação em vigor e nos termos do Decreto 
Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903 e Instrução Normativa DREI nº 72, de 19 de dezembro 
de 2019, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. § Único. Serviços acessórios 
poderão ser executados desde que possíveis e não contrariando as disposições legais. Art. 2º – A 
empresa recusará o recebimento das mercadorias nos seguintes casos: I) Quando não houver espaço 
suficiente para armazenamento; e II) Se em virtude das condições em que elas se acharem, puderem 
danificar as mercadorias já depositadas; III) Pela natureza da mercadoria e os armazéns não estiverem 
aparelhados para recebê-las e não constar as mesmas de suas tarifas; IV) Se não vier acompanhada 
da documentação fiscal exigida pela legislação em vigor. Art. 3º – Além das responsabilidades 
especialmente estabelecidas em Lei, a empresa responde: a) Pela guarda, conservação, pronta e fiel 
entrega das mercadorias que tiverem recebido em depósito. b) Pela culpa, fraude ou dolo de seus 
empregados e prepostos e pelos furtos acontecidos dentro dos armazéns. § Único – Cessa a 
responsabilidade nos casos de avarias ou vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das 
mercadorias e força maior. Art. 4º – A emissão de Warrants e os Seguros serão regidos nos termos 
do Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903. Art. 5º – Condições Gerais: O pessoal 
auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns, serão observados 
pelo uso, costumes e praxe comercial em consonância com a legislação vigente. Os casos omissos 
ou não previstos neste instrumento serão regulados pelas disposições do Decreto Federal nº 1.102, 
de 21 de novembro de 1903 e demais leis vigentes no País, relativas a Armazéns Gerais. Este 
Regulamento Interno será aplicado na Matriz qualificada no preâmbulo deste instrumento, bem como 
para as demais Filiais situadas no Brasil, que vierem requerer suas matrículas como “Armazém Geral”. 
Guarulhos – SP, 30 de setembro de 2021. CLEMEX TRANSPORTES LTDA.: ANTONIO VIEIRA NETO: 
Sócio Administrador.

TARIFA REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS
A presente Tarifa Remuneratória de Serviços será praticada pela empresa Matriz:  CLEMEX 
TRANSPORTES LTDA, matriz, sociedade empresária limitada, com sede no Município de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, na Rua Dom Pedrito, nº 39, térreo e 1º Andar, Bairro Cidade Industrial Satélite 
de São Paulo, CEP: 07223-060. Com registro na JUCESP sob NIRE nº 35212208828, em sessão do 
dia 13/04/1994, inscrita no CNPJ sob nº 74.643.727/0001-23 e Inscrição Estadual nº 336.391.173.118, 
e demais Filiais situadas no Brasil, que vierem requerer sua matrícula como “Armazém Geral”. CARGA 
GERAL - A presente Tarifa tem como base o período quinzenal ou fração. Demais serviços e tipos 
de unidades ou fração de cobrança não constantes nesta tarifa, somente serão praticados mediante 
o arquivamento da nova tarifa na Junta Comercial do Estado de São Paulo –JUCESP. Tabela A – 
Armazenagens – 1. Armazenagem R$ 45,00 o m² e a tonelada, e R$ 43,00 o palete Padrão 
Brasil(PBR); 2. Movimentação Mecânica na Entrada e Saída R$ 15,00 o palete; 3. Movimentação 
Manual na Entrada e Saída R$ 25,00 o palete; 4. Ad-Valorem 0,60% sobre o valor da mercadoria; 
5. Emissão de Warrants R$ 1.000,00 por título; 6. Taxa Administrativa 5% sobre a fatura dos serviços. 
Tabela B – Serviços Acessórios – 1. Transbordo R$ 22,00 o m2, e R$ 22,00 a Tonelada; 2. Etiquetagem 
R$ 0,45 a unidade, 3. Rotulagem R$ 0,35 a unidade, 4. Shrink R$ 20,00 a unidade e Aplicação de 
Filme Strech R$ 40,00 por palete. Condições Gerais: Os serviços terão dois faturamentos, todo dia 
15 e 30 de cada mês, para pagamento em 10 dias após a emissão da fatura. Guarulhos – SP, 30 de 
setembro de 2021. CLEMEX TRANSPORTES LTDA.: ANTONIO VIEIRA NETO - Sócio Administrador.

MEMORIAL DESCRITIVO
O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade detalhar as características da unidade 
armazenadora da empresa Matriz CLEMEX TRANSPORTES LTDA, em suas instalações, operações 
e atividades, conforme Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903 e Instrução Normativa 
DREI nº 72, de 19 de dezembro de 2019 do Departamento de Registro Empresarial e Integração – 
DREI, em seu Art. 1º, §1º, inciso I, alíneas a, b, c e d, e disposições a seguir: A EMPRESA: CLEMEX 
TRANSPORTES LTDA, matriz, sociedade empresária limitada, com sede no Município de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, na Rua Dom Pedrito, nº 39, térreo e 1º Andar, Bairro Cidade Industrial Satélite 
de São Paulo, CEP: 07223-060. Com registro na JUCESP sob NIRE nº 35212208828, em sessão do 
dia 13/04/1994, inscrita no CNPJ sob nº 74.643.727/0001-23 e Inscrição Estadual nº 336.391.173.118. 
O CAPITAL SOCIAL é de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais). A CAPACIDADE DO ARMAZÉM 
é de armazenagem em área coberta de 1.000 m2 e 7.500 m3, e pé direito útil de 7,5m. Com 9 docas, 
Pátio de 3.000 m2 e Área de Recebimento e Expedição de 300 m2. COMODIDADE DO ARMAZÉM: 
A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural 
e funcional, com condições de uso imediato. Possui toda infraestrutura necessária para o 
desenvolvimento das atividades de recepção, armazenagem, carga, descarga e manuseio, inclusive 
áreas climatizadas. CONDIÇÕES DE TRABALHO, HIGIENE E DE ACONDICIONAMENTO: O armazém 
e as dependências do escritório possuem instalações apropriadas para o trabalho, higiene, guarda 
e conservação das mercadorias. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, 
consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como, com os serviços propostos no 
regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. A unidade armazenadora possui 
sistema de proteção contra incêndio e outros sinistros, sendo alarmes contra incêndio e roubo, cerca 
elétrica, com 2 hidrantes e 10 extintores (gás carbônico, espuma e de pó químico seco) de fácil acesso 
em toda unidade armazenadora interna e externamente. Seis reservatórios de água, sendo 1 com 
capacidade de 15 mil litros, 1 com capacidade de 10 mil litros, 3 com capacidade de mil litros, e 1 de 
500 litros. Tudo instalado de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, obedecendo 
as normais pertinentes e vigentes e aos produtos propostos a armazenar. Vigilância terceirizada 
armada e monitoramento com câmeras 24 horas por dia, e controle de acesso em todas as 
dependências. NATUREZA DAS MERCADORIAS QUE SE PROPÕE RECEBER EM DEPÓSITO: 
A empresa se propõe a receber em depósito carga geral e carga seca de mercadorias de terceiros; 
mercadorias nacionais e estrangeiras nacionalizadas; mercadorias não agropecuárias, não perigosa 
e não inflamável, ou que não necessite de cuidados técnicos especiais, com exceção de mercadorias 
resfriadas, climatizadas e produtos químicos. DO ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS SUJEITAS 
A CONTROLES ESPECIAIS - A empresa unidade armazenadora se compromete a obter nos órgãos 
competentes e específicos as necessárias autorizações e licenças para armazenar os produtos 
sujeitos a controles especiais. EQUIPAMENTOS: 1 Empilhadeira a gás, Marca Yale, com capacidade 
de 4 toneladas, 1 Empilhadeira a gás, Marca Clark, com capacidade de 2,5 toneladas, 6 carrinhos 
hidráulicos com capacidade de 2 toneladas, 3 Computadores e 2 impressoras. OPERAÇÕES E 
SERVIÇOS: A atividade principal da empresa é a de Armazéns Gerais, na guarda e conservação de 
mercadorias e a emissão de títulos especiais, de acordo com o Decreto Federal nº 1.102 de 21 de 
novembro de 1903. As operações nas dependências do Armazém serão de armazenagem, carga, 
descarga, separação de mercadorias e emissão de warrants. Guarulhos – SP, 30 de setembro de 
2021. CLEMEX TRANSPORTES LTDA.: ANTONIO VIEIRA NETO - Sócio Administrador.
JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 497.389/21-6 em 14/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM
COMO  PARA  INTIMAÇÃO  DO(A)(S)  EXECUTADO(A)(S):  SEVERINO  DO  RAMO DE SOUZA,
CPF 113.142.918-40, EDINETE DOS SANTOS CAVALCANTI, CPF  273.645.708-02, eventuais  cônjuges,
se  casados  forem;  da  CREDORA  FIDUCIÁRIA:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,  CNPJ  00.360.305/
0001-04,  na  pessoa  de  seu  representante  legal, do(a)(s) eventual(is) herdeiro(a)(s)/sucessor(a)(es)/
ocupante(s) do(s) imóvel(is) e demais interessados,  expedido  no PROCESSO  DIGITAL   Nº  1001390-
28.2013.8.26.0100,  AÇÃO  DE CONHECIMENTO, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JIVAGO, CNPJ 54.224.944/0001-71. A DRA. DANIELA DEJUSTE
DE PAULA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 29ª VARA CÍVEL  FORO CENTRAL CÍVEL/SP, na forma da
lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que
o  leiloeiro  público:  LUIZ  CARLOS  LEVOTO,  JUCESP  Nº  942,  gestor  do  sistema  de alienação judicial
eletrônico: www.leilaoinvestment.com.br, levará a leilão eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo
descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL:  DIREITOS  DA  CONSOLIDAÇÃO  DA
PROPRIEDADE  FIDUCIÁRIA  DOS EXECUTADOS  SOBRE  O  APAR TAMENTO  Nº  34,  NO  3º
ANDAR  DO  EDIFÍCIO  JIVAGO, SITUADO  NA RUA  ALMIRANTE  MARQUES  LEÃO,  Nº  148,  NO
17º  SUBDISTRITO  DA BELA  VISTA, com a área útil de 63,70m², área comum de 9,544m², totalizando
a área de 73,244m², correspondendo-lhe  uma  fração  ideal  de  1,8594%  (Av.  03/5.269.  Consta  que  a
Rua Almirante Marques Leão, denomina-se atualmente rua Dr. Lourenço Granato, Av. 13. Verifica-se que
o  prédio  nº  148  da Rua  Doutor  Lourenço Granato tem  atualmente  o  nº  214  da  mesma  rua).
MATRÍCULA 5.269 DO 4º CRI/SP. Cadastro do Imóvel: 009.100.0297-5. DOS ÔNUS: •  1-)  R.18,  12/
janeiro/2009.  Protocolo:  391.052.  Pelo  instrumento  particular  datado  de  05  de janeiro de  2009,  referido
no  R.l7,  SEVERINO  DO  RAMO  DE  SOUZA  e  EDINETE  DOS SANTOS CAVALCANTI, ALIENARAM
FIDUCIARIAMENTE a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF  2-)  AV.19,  09/março/2012.  Prot.
449.634.  Por Certidão  expedida  em  27  de  janeiro  de  2012, pelo Juízo da 36º Vara Cível Central desta
Capital, nos autos da Ação de Procedimento Sumário -   Cobrança de  Condomínio,  Processo  nº
583.00.2010.111031-0  -  Ordem  nº  236/2010,  movida por Condomínio Edifício Jivago x os executados
supra; 3-) AV.20, 19/setembro/2019: PENHORA exequenda dos direitos fiduciários do R.18 da matrícula
5269. DA ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): R$ 350.171,50 (até agosto/
2021). DA  ATUALIZAÇÃO  DO  VALOR  DO  DÉBITO:  R$  47.577,76  (até  03/09/2021), ambos serão
atualizados à época do leilão. DAS DATAS DOS LEILÕES: • O 1º Leilão começará em 03/11/2021 às
15h15min e terminará em 08/11/2021, às 15h15min. • O 2º Leilão começará em 08/11/2021 às 15h16min e
terminará em 26/11/2021, às 15h15min. DAS  CONDIÇÕES  DE  VENDA:  Será  considerado  arrematante
aquele  que  der  lance  igual  ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor
igual ou superior a 60% (sessenta  por cento)  do  valor  da  avaliação,  atualizado  monetariamente  pelos
índices  do  Tribunal de  Justiça  do  Estado de  S.  Paulo  (2º  leilão).  O  interessado  em  participar  da
alienação  judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no sít io eletrônico:
www.leilaoinvestment.com.br, para participar do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações
solicitadas. DOS  PAGAMENTOS:  O  preço  do  bem  arrematado  e  da  comissão  do  leiloeiro  público
deverão ser depositados em Juízo, através de emissão das guias, acessando o Portal de Custas,
Recolhimentos e Depósitos (www.tjsp.jus.br, as guias serão emitidas e encaminhas ao arrematante
vencedor pelo leiloeiro, via e-mail cadastrado, no prazo de até 24 horas da realização do leilão, após a
aceitação do lanço (Art. 884, IV do CPC). Art. 892 do CPC: Salvo pronunciamento  judicial  em  sentido
diverso,  o  pagamento  deverá  ser  realizado de  imediato  pelo arrematante, por depósito judicial ou por
meio eletrônico. Parágrafo 1º: Se o exequente arrematar os  bens  e  for  o  único  credor,  não  estará
obrigado  a  exibir  o  preço,  mas,  se  o valor  dos  bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3
(três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo
leilão, à custa do exequente. DA  COMISSÃO  DO  LEILOEIRO:  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor
da  arrematação  (não incluso no  valor  do  lanço)  e  deverá  ser  paga  pelo  arrematante,  mediante  depósito
judicial  e  à disposição do Juízo, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão. DOS
DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: o arrematante arcará com os débitos pendentes  que
recaiam  sobre  o  bem,  com  exclusão  dos  débitos  fiscais  e  tributários, conforme  o  artigo 130,  parágrafo
único  do  Código  Tributário  Nacional,  os  quais  ficam  sub-rogados  no  preço  da arrematação  (mediante
apresentação  de  extrato  pelo  arrematante  ao  MM. Juízo da causa), ou seja, serão abatidos até o limite
do valor da arrematação. Nos termos do artigo 1.345, do Código Civil, o débito de condomínio acompanha
o bem (possui natureza “propter rem”) e dele não se desvincula enquanto não houver quitação, ainda que
haja transferência da titularidade do domínio a terceiro. O adquirente, nesse caso, responde pela dívida
de seu antecessor, inclusive multas e juros. O crédito do exequente por sua natureza ‘propter rem’, terá
preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas  até  a  realização
da  alienação  (art.  323  do  CPC) e, se o valor apurado com a alienação for insuficiente a diferença será
de responsabilidade do arrematante. Pelo presente, fica(m) o(a)(s) SEVERINO DO RAMO DE SOUZA,
CPF 113.142.918-40, EDINETE DOS  SANTOS  CAVALCANTI, CPF 273.645.708-02, eventuais cônjuges,
se casados forem; da CREDORA FIDUCIÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/
0001-04, na pessoa de seu representante legal, do(a)(s) eventual(is) herdeiro(a)(s)/sucessor(a)(es)/
ocupante(s)  do(s) imóvel(is)  e  demais  interessados,  INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA, caso
não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do  processo  digital  não  há  recursos  pendentes
de  julgamento.  Será  o  presente  edital,  por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2021.. Edital completo no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br

Multi PCH Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 
CNPJ/MF nº 38.042.694/0001-00 – NIRE 35.300.554.035

Edital de 1ª Convocação – Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Senhores titulares das debêntures da 1ª e da 2ª séries, emitidas nos termos da “Escritura Particular 
da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 Séries, sendo a 1ª Série da Espécie Quirografá-
ria com Garantia Real Adicional e a 2ª Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Multi PCH Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”, 
pela Multi PCH Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., CNPJ nº 38.042.694/0001-00 (“Companhia” ou “Emissora”), 
nos termos do item (8.3) da Escritura de Emissão, para reunirem-se em 10/11/2021, às 9:00 horas, de modo exclusivamente 
digital, através de sistema eletrônico com link de acesso a ser encaminhado pela Emissora aos Debenturistas habilitados, 
sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a distância previamente à realização da 
Assembleia, de acordo com a Lei nº 6.404/1976 (“Lei das SAs”) e com a Instrução da “CVM” nº 625, de 14/05/2020 
(“Instrução CVM 625”), a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) autorização ou não para 
que a Companhia, mediante o recebimento de Waiver Fee, manifeste sua concordância com a incorporação da Chipley SP 
Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, CNPJ nº 17.643.213/0001-34 (“Chipley”) e outras, pela Renova Energia 
S.A. – Em Recuperação Judicial, CNPJ nº 08.534.605/0001-74 (“Renova”), a ser deliberada no âmbito da AGE da Renova 
(“Incorporação Chipley”) cujo edital de convocação constitui o Anexo I (Disponível, na sede da Companhia e nas páginas 
eletrônicas da Companhia (https://www.grupotravessia.com/) e do Agente Fiduciário (www.fiduciario.com.br), de forma 
que tal evento não se configure como um evento de inadimplemento nos termos dos documentos que servem de lastro 
às Debêntures, a qual deverá ser refletida, quando aplicável, nos competentes aditamentos, aos Documentos da Securi-
tização em face da assunção das obrigações contratadas nos Documentos da Operação pela sociedade que vier a 
suceder a Chipley; (ii) autorização ou não para que a Companhia contrate junto à Chipley e/ou à Renova o recebimento da 
remuneração extraordinária para a concordância com a Incorporação Chipley, correspondente a 2,75% do saldo devedor 
da CCB Chipley, a ser pago após a conclusão da Incorporação Chipley (“Waiver Fee”); (iii) aprovação ou não do pagamento, 
pela Companhia, aos titulares das Debêntures 1ª Série e das Debêntures 2ª Série, em conjunto, de prêmio correspondente 
a 2,00% do saldo devedor da CCB Chipley, decorrente do pagamento realizado pela Chipley à Companhia por conta das 
autorizações referidas em “i” e “ii” acima; (iv) aprovação ou não de pagamento a ser realizado pela Companhia à Quadra 
Gestão de Recursos S.A., CNPJ nº 17.707.098/0001-14, a título de honorários pelos serviços de assessoria prestados à 
Companhia, no âmbito dos eventos referidos em “i” e “ii” acima, inter alia, na negociação do aditamento à Cédula de 
Crédito Bancário nº 3023280695/CSP de emissão da Chipley (“CCB Chipley”), integralmente detida pela Companhia e que 
serve de lastro às Debêntures, sendo tais honorários em montante equivalente à diferença positiva entre (a) o valor 
recebido pela Companhia a título de Waiver Fee; e (b) o valor relativo ao Prêmio dos Debenturistas; (v) sem prejuízo do 
acima disposto, de forma a harmonizar os termos e condições da Escritura de Emissão aos itens (3.3.1) e (4.1) da CCB 
Chipley, aprovação ou não dos seguintes ajustes na Escritura de Emissão: (a) nova redação ao item (4.6.2) da Escritura 
de Emissão; (b) a criação da definição “Período de Pagamento”; (c) nova redação da definição de “Data de Pagamento”; 
(d) nova redação para o “Anexo 4.5.4.1 A” e “Anexo 4.5.4.1 B”, refletindo os ajustes decorrentes dos itens “a” e “c” 
anteriores; e (e) alterar a redação da Cláusula 8.4 da Escritura de Emissão de forma a harmonizá-la à nova redação do 
inciso II do § 1º do art. 124 da Lei das Sociedades por Ações; cuja minuta de aditamento é parte integrante do presente 
documento como seu “Anexo II” (conforme disponível para consulta, na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da 
Companhia (https://www.grupotravessia.com/) e do Agente Fiduciário (www.fiduciario.com.br), (“Aditamento”); e (vi) a 
autorização ou não para que o Agente Fiduciário e os administradores da Companhia, em conjunto ou separadamente, 
realizem todos os atos e tomem todas as providências necessárias ao cumprimento integral e satisfatório das deliberações 
tomadas no âmbito desta Assembleia, incluindo, sem limitação, contratar assessores legais e definir os termos e condições 
de todo e qualquer aditamento aos Documentos da Securitização e/ou qualquer outro negócio jurídico correlato. Nos 
termos do item (8.5.2) da Escritura de Emissão, a aprovação ou não de cada um dos itens da Ordem do Dia dependerá da 
aprovação conjunta dos titulares da maioria das Debêntures 1ª Série e das Debêntures 2ª Série, em votações tomadas 
em separado dentre os titulares da respectiva série de Debêntures. Informações adicionais sobre esta Assembleia e as 
matérias constantes da Ordem do Dia podem ser obtidas na sede da Companhia (por meio de seu canal de relacionamento 
com investidores ri@grupotravessia.com) e/ou ao Agente Fiduciário (por meio do endereço eletrônico fiduciario@truste-
edtvm.com.br), conforme informações prestadas pela Companhia. A Assembleia será realizada através de sistema eletrô-
nico, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem, para o endereço ele-
trônico ri@grupotravessia.com, com cópia para o endereço eletrônico fiduciario@trusteedtvm.com.br, preferencialmente, 
até 2 dias antes da data de realização da Assembleia, observado o disposto na Instrução CVM 625: (i) quando pessoa 
física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral 
(RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais 
e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) 
quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comer-
cial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Debenturista incluindo ata de 
eleição da diretoria e ata de eleição do conselho de administração, se instalado; e (c) documento de identidade válido com 
foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto 
ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos 
societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia; e (c) documento de identidade válido com foto 
do representante legal; e (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens “i” a “iii” acima venha a ser represen-
tado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, este deverá encaminhar procuração com 
poderes específicos para sua representação na Assembleia. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da 
Assembleia ainda que não realizem o envio prévio preferencial de documentos referido acima, bastando a apresentação 
de tais documentos, por meio dos e-mails informados acima, até o horário de abertura da Assembleia. A Companhia não 
se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos Deben-
turistas. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 625, além da participação e do voto à distância durante a Assembleia 
por meio do sistema eletrônico indicado pela Companhia, será também admitido o preenchimento e envio de instrução 
de voto à distância, preferencialmente, nesse caso, até 2 dias antes da realização da Assembleia (“Instrução de Voto à 
Distância”). Para que a Instrução de Voto à Distância seja considerada válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de 
todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social completa do Debenturista, se pessoa física, ou 
do gestor do fundo, se representante de fundo de investimentos, e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação de 
telefone e endereço de e-mail para eventuais contatos; e (ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto à Distância do 
Debenturista ou seu representante legal, conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. A Instrução de Voto à 
Distância deverá ser rubricada e assinada, sendo aceita a assinatura através de plataforma digital, podendo ser encami-
nhada até o horário de início da Assembleia, juntamente com os documentos listados no item “i” acima, aos cuidados da 
Companhia, para o e-mail ri@grupotravessia.com, e ao Agente Fiduciário, para o e-mail fiduciario@trusteedtvm.com.br. 
Caso o Debenturista participe da Assembleia por meio da plataforma digital, depois de ter enviado Instrução de Voto a 
Distância, este poderá manifestar seu voto diretamente na Assembleia e terá sua Instrução de Voto à Distância desconsi-
derada. O modelo de instrução de voto para preenchimento e envio pelos Debenturistas, bem como a cópia da Escritura 
de Emissão estão disponíveis para consulta, na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (https://www.
grupotravessia.com/) e do Agente Fiduciário (www.fiduciario.com.br). Termo definidos na Escritura de Emissão terão o 
mesmo significado que lhes é lá atribuído quando utilizados no presente documento. São Paulo, 19/10/2021. Multi PCH 
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.  (20, 21 e 22/10/2021)
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UP.P HOLDING S.A. - CNPJ/ME nº [em constituição]
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição em 09.09.2021

Data, hora, local: 09.09.2021, 10hs, Rua São Tomé, 119, Conjunto 112, Sala 2, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Gabriel Campos 
Pérgola, Secretário: Roger Keiti Sasazaki. Deliberações Aprovadas: Constituição de uma S/A de capital fechado, com a 
denominação de UP.P Holding S.A., a qual terá por objeto social a participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e 
nos lucros de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures. O 
capital social será de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo 500 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, são totalmente subscritas pelos acionistas Gabriel Campos Pérgola e Roger Keiti Sasazaki, 
cada um, ao preço de R$ 1,00 cada, integralizadas em moeda corrente nacional. Assim deliberou pela: (a) a constituição da 
Companhia; (b) o projeto de Estatuto Social; (c) a nomeação e eleição dos membros da Administração, que será composta por uma 
Diretoria de até 3 diretores sem designação específica: Gabriel Campos Pérgola, brasileiro, solteiro, empresário, RG 622.110 SSP/
TO, CPF/ME 992.722.101-00; e Roger Keiti Sasazaki, brasileiro, solteiro, empresário, RG 30.825.082-5 SSP/SP, CPF/ME 
326.177.238-79, ambos residentes em São Paulo/SP., com seus poderes delimitados no Estatuto Social da Companhia e com prazo de 
mandato unificado de 3 anos, os quais assinaram o Termo de Posse e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Gabriel Campos Pérgola; Roger Keiti Sasazaki. Advogado: 
Fernanda Yumi Nakai - OAB/SP 422.729. JUCESP NIRE 3530057716-7 em 17.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esporte
Jornal O DIA SP

SM Kart Competition: Outro
show na pista e no paddock

PÁGINA 8 QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2021

Continua aumentando o número de Estreantes e Novatos

Muitas meninas estão aderindo ao kartismo pela SM

O mais popular campeonato
de Rental Kart de São Paulo le-
vou mais um show de simpatia e
organização para mais de 160 pi-
lotos. O SM Kart Competition
teve provas muito disputadas no
último fim de semana (16/10)
debaixo da fina garoa típica da
capital paulista, e a apresentação
de uma banda no palco montado
no Kartódromo de Interlagos,
após todas as provas da sétima
etapa do certame.

Na prova da Graduados, a pi-
loto Viviane Gola estreou con-
quistando a pole position e ven-
cendo de ponta a ponta entre os
25 inscritos. A volta mais rápida
ficou com Augusto Coutinho.
Mesmo não tendo participado,
Alberto Otazú continua na lide-
rança do campeonato.

Na categoria feminina Speed
Angels, Vivi Gola também largou
na ponta, mas a vitória ficou com
Luiza Mesquita. Andressa Rosa
foi a dona da melhor volta e da
liderança do campeonato.

Entre os experientes pilotos
da Sênior, a pole position foi de
Marco Verga, com volta mais
rápida de Dany Ruggier. Mas
quem venceu ultrapassando os
dois primeiros na penúltima
passagem foi Jorge Filipe. A li-
derança na tabela de pontuação
é de Eduardo Abrantes.

Na bateria para as pilotas No-
vatas e Graduadas, Nathalia Be-
zerra largou do primeiro posto,

com volta mais rápida de Laila
Almeida. Mas quem venceu foi
Grazielle Gonçalves, líder do
campeonato.

Entre as Estreantes, Monique
Gianetti foi a mais rápida na to-
mada de tempos, e Evelin Saizaki
na corrida, que foi vencida por
Priscila Raposo, que assumiu a
ponta do certame.

Como tinham mais de 30 Es-
treantes Masculino, eles foram
divididos em duas baterias. Na pri-
meira a pole foi de Caio Pacini,
com volta mais rápida de Antoine
Antonine e vitória de Marcelo Gi-
anetti. Na segunda a pole foi de
Matheus Santos, que acabou ven-
cendo, com melhor volta de Anto-
nio Paulo Sacramento. A lideran-
ça agora é de Henrique Dantas.

A Novatos Masculino foi ou-
tra categoria que teve que ser di-
vidida para maior segurança dos
46 inscritos. Na primeira corrida
Fernando de Souza Coelho saiu na
frente, com Luiz Marcelo Costa
fazendo o melhor giro. No fim a
vitória ficou com o líder do cam-
peonato André Alves dos Reis. Na
bateria complementar a pole foi
de João Paulo Muraro e vitória de
Odilon Marlon.

Após sete etapas o SM Kart
Competition tem como líderes
Alberto Otazú (Graduados),
Eduardo Abrantes (Sênior), Gra-
zielle Gonçalves (Graduados Fe-
minina), Andressa Rosa (Speed
Angels), Raquel Ribeiro (Nova-

tas Feminina), Priscila Raposo
(Estreantes Feminina), André Al-
ves dos Reis (Novatos Masculi-
no), Henrique Dantas (Estreantes
Masculino)

Além da distribuição de mais
de 90 troféus e sorteio de mais
de 100 prêmios, o SM Kart Com-
petition arrecadou alimentos não
perecíveis, roupas pessoais, rou-
pas de cama, itens de higiene pes-
soal, em prol do Asilo Rosa de
Sarom e IGGR Social.

Ao final das provas a banda
Roliços Selvagens, do piloto
Rodrigo Oliveira, deu um belo
show para todos os presentes ao
evento.

Resultado da Graduados da
SM Kart Competition: 1) Vivia-
ne Gola, 21 voltas em

19min51s184; 2) Edu Abrantes,
a 13s375; 3) Peterson Rodrigues,
a 13s520; 4) Augusto Coutinho,
a 13s954; 5) João Vitor Gregó-
rio, a 14s153; 6) Vinicius Silva, a
15s102.

Resultado da Sênior da SM
Kart Competition: 1) Jorge Fili-
pe, 26 voltas em 24min43s144;
2) Edu Abrantes, a 0s415; 3) Mar-
co Verga, a 0s623; 4) Fábio La-
ranjo, a 5s716; 5) Danny Rugger,
a 6s541; 6) Ozeias Bezerra, a
9s699.Andressa Rosa; 3) Laila
Almeida; 4) Viviane Gola, 6)
Melissa Eschiavi.

Classificação da Novatas &
Graduados Feminina da SM Kart
Competition: 1) Grazielle Gon-
çalves, 20voltas em
19min38s309; 2) Nathalia Be-

zerra, a 0s176; 3) Evelyn Saizaki,
a 29s726; 4) Beatriz Junqueira,
a32s179; 5) Karina Rogéria San-
tos, a 32s628; 6) Lilian Maurici,
a 45s114.

Resultado da Novatos Mascu-
lino 1 da SM Kart Competition:
1) André Alves Reis, 20 voltas em
19min32s055; 2) Kimi Morgam,
a 0s882; 3) Rodrigo Ferreira, a
7s566; 4) Luiz Marcelo Costa, a
9s347; 5) Renato, a 10s327; 6)
João Abamonti, a 21s546.

Resultado da Novatos Mascu-
lino 2 da SM Kart Competition:
Odilon Marlon, 19 voltas em
19min13s540; 2) Erick M., a
4s110; 3) João Paulo Muraro, a
10s893; 4) José Sandoval, a
19s315; 5) Alan Santos, a 20s187;
6) Murilo Zaza, a 25s713.

Resultado da Estreantes Mas-
culino 1 da SM Kart Competiti-
on: 1) Marcelo Giannetti, 19 vol-
tas em 20min03s557; 2) José
Nogueira, a 10s996; 3) Antoine
Antoine, a 12s615; 4) Fábio de
Lima, a 15s421; 5) Jefferson Pe-
clat, a 18s771; 6) Janderson So-
ares, a 21s200.

Resultado da Estreantes Mas-
culino 2 da SM Kart Competiti-
on: 1) Matheus Santos, 19 voltas
em 19min07s463; 2) Pedro Hen-
rique, a 11s893; 3) Aureliano
Freitas, a 17s057; 4) Aurélio Frei-
tas, a 25s573; 5) Iago Menezes, a
34s103; 6) Antonio Paulo Sacra-
mento, a 42s204.

Resultado da Estreantes Fe-
minina da SM Kart Competition:
1) Priscila Raposo, 19 voltas em
19min21s935; 2) Monique G., a
27s106; 3) Andreia Alves, a
42s836; 4) Tais Alves, a 43s385;
5) Evelin Saizaki, a 43s692; 6)
Lucimara Reimberg, a 59s723.

O SM Kart Competition tem
apoio de AKSP, Albarelli Siste-
mas, Alpie Escola de Pilotagem,
Alvorada PETS, Artmix, Banda
GOZI, Bar Lounge 97,
BOX4Cars, Braúna Investimen-
tos, Bunny Burguer, Cento e Onze
Design, Cervejaria Paulistânia,
Clina de Olhos AS, Directa Imó-
veis, Divando com Andy Fani,
DKR Luvas, Dra Deise Mitaki,
Espaço das Motos, Filé Restau-
rante e Bar, Floricultura Jardim
dos Amores, GraKar, GYM Free
Tensores para Treinamento, Har-
der Than, Integritta Farmácia de
Manipulação, Jornal O DIA SP, K’
Cakes Confeitaria Artesanal, Kus-
tom Shop REVOLVER, LIV Con-
feitaria, Loba Eventos, LR Inter-
lagos, Master Mídia Marketing,
MEG Star Speedwear, Padaria Ka-
rol 97, PFOX Informática, School
Fighter, SM Renovadora de Veícu-
los 1, SM Renovadora de Veículos
2, SM Renovadora de Veículos 3,
SOS Veterinária, Speed Angels, Stu-
dio JZ Danças e Teatro, SURAH
Korean Cuisine, TriploNet Internet
Fibra Óptica, W.T.S Secret, Zio
Vito Pizza e Pasta.
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Melo e Dodig estreiam
contra dupla holandesa

nesta quarta-feira na Bélgica

Dodig e Melo disputam segundo torneio juntos

Depois de retomarem a par-
ceria nos Estados Unidos, o
mineiro Marcelo Melo e o cro-
ata Ivan Dodig estão na Europa.
Nesta quarta-feira (20), estrei-
am no ATP 250 de Antuérpia, na
Bélgica, no segundo torneio
juntos na temporada 2021.
Melo e Dodig são os cabeças
de chave 1 e jogam contra os
holandeses David Pel e Botic Van
de Zandschulp, por volta das 14h
(horário de Brasília). A dupla en-
tra em quadra motivada pelo ba-
lanço positivo no Masters 1000
de Indian Wells, na Califórnia,
em que chegou até a semifinal,
na semana passada. 

“Treinamos aqui em Antuér-
pia. A motivação é excelente,
após o belo recomeço de par-
ceria em Indian Wells”, afirma
Marcelo, que tem o patrocínio
de Centauro e BMG, com apoio
da Volvo, Head, Voss, Foxton,
Asics, Bolsa Atleta e Confede-
ração Brasileira de Tênis.

Melo, 38 anos, e Dodig, 36
anos, voltaram a jogar juntos
depois de cinco anos. Entre as
temporadas de 2012 e 2016,
foram campeões de Roland
Garros, em 2015, ano em que
o mineiro assumiu pela primei-

ra vez a liderança do ranking,
finalistas de Wimbledon, em
2013, e do ATP Finals, em
2014. Campeões em Masters
1000 – Cincinnati e Canadá
(2016), Paris (2015) e Xan-
gai (2013). E do ATP 500 de
Acapulco (2015). Somaram
135 vitórias. Nesta retomada,
até agora, três vitórias em In-
dian Wells.

No ranking mundial indivi-
dual de duplas divulgado nesta
segunda-feira (18) pela Asso-
ciação dos Tenistas Profissio-
nais (ATP), Melo está em 21º
lugar, com 3.890 pontos. Do-
dig aparece em 10º, com 5.535.

Recordista em títulos e
semanas no topo do ranking
– Recordista brasileiro em nú-
mero de títulos, com 35 con-
quistas, e também em semanas
no topo do ranking da ATP – 56
-, assim como em participa-
ções no ATP Finals – comple-
tou oito seguidas em 2020 -,
Marcelo somou mais um re-
corde ao chegar a 500 vitóri-
as, na estreia no ATP 500 de
Washington, em julho de
2019, passando a ser o 35º jo-
gador de todos os tempos a
atingir essa marca.
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Stock Car perto de 6 mil
ultrapassagens em 2021

Denis Navarro: corridas de recuperação contaram muito no
ranking

A vitória é o objetivo. Mas o
momento que mais levanta o pú-
blico na arquibancada é a ultrapas-
sagem. Então, é bom nem sentar,
por que a Stock Car Pro Series tem
nos últimos anos superado expec-
tativas. De acordo com um levan-
tamento feito pela Stock Car Sys-
tems – divisão de tecnologia da
informação da categoria –, nas
nove etapas realizadas até aqui os
pilotos da Stock protagonizaram
5.951 trocas de posição, ou uma
média de 661 por etapa.

O sistema calcula as trocas

de posição apenas a cada volta
completada – e não as alternân-
cias ocorridas dentro de uma
mesma volta. Ou seja, esse nú-
mero poderia ser muito maior.
“Teremos em breve tecnologia
que possibilitará calcular tam-
bém essas trocas de posição”, diz
Fernando Julianelli, CEO da Sto-
ck Car. “Mas estamos bem satis-
feitos com os índices que temos.
Quase seis mil trocas de posição
é algo espetacular. E espetáculo é
o que a Stock dá toda vez que entra
na pista”, completa o executivo.

Líder do ranking – Pesa mui-
to nessas estatísticas quem cos-
tuma fazer grandes corridas de
recuperação, saindo do fundo do
grid para tentar alcançar o pelo-
tão da frente. E nesse quesito
Gaetano Di Mauro, um dos des-
taques da nova geração, é das
principais feras da categoria. Até
o momento, Gaetano soma 271
ultrapassagens dentro do critério
adotado – com uma média de 30
conquistas de posição por pro-
va. O segundo lugar, com 267
ultrapassagens, é do experiente
Denis Navarro, piloto que tam-
bém tem chamado a atenção por
suas provas de recuperação.

Posições conquistadas pelo
trabalho das equipes nas paradas
de box também estão computa-
das pelo sistema. Outro fator
decisivo foram as corridas em
anel externo realizadas em Cu-
ritiba e Goiânia, um formato que
favorece as constantes trocas de
posição.

Mas são as corridas de recu-
peração que estão fazendo a di-
ferença. Por isso, os líderes do
campeonato não aparecem tão
bem nesse ranking – justamente
pela regularidade de consegui-
rem largar e se manter sempre
entre os primeiros. Gabriel Ca-

sagrande, líder da tabela e tam-
bém destaque entre os pilotos
mais jovens, está apenas no 15º
lugar, com (nada desprezíveis)
182 ultrapassagens. O vice-líder
Daniel Serra está em 11º (202).
Entre os com chances reais de
título, Ricardo Zonta, sexto co-
locado na pontuação, é o que apa-
rece melhor no ranking de ultra-
passagens: o ex-piloto de Fór-
mula 1 é o quinto colocado, com
228 posições ganhas.

Confira abaixo os quinze
melhores colocados no ranking
e a programação da Stock Car no
Velocitta, onde a categoria dis-
puta no próximo domingo a dé-
cima etapa:

Ranking de ultrapassagens
após 9 etapas:

1º - Gaetano Di Mauro,  271;
2º - Denis Navarro, 267; 3º -
Guilherme Salas, 246; 4º - Pe-
dro Cardoso, 235; 5º - Ricardo
Zonta, 228; 6º - Rafael Suzuki,
215; 7º - Lucas Foresti, 210; 8º
- Átila Abreu, 209; 9º - Felipe
Massa, 207; 10º - Julio Campos,
205; 11º - Daniel Serra, 202; 12º
- Tuca Antoniazzi, 193; 13º -
Cacá Bueno, 191; 14º - Guga
Lima, 187; 15º - Gabriel Casa-
grande, 182.
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Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

Rebeca brilha e avança a três
finais de aparelhos no Japão

Rebeca Andrade logo foi des-
tacada pela imprensa internaci-
onal como uma das estrelas do
Mundial de Kitakyushu. E a bra-
sileira, com sua característica
força mental, correspondeu ple-
namente, ao se se classificar para
as finais dos três aparelhos que
disputa no Mundial de Ki-
takyushu, no Japão. Na noite de
segunda-feira (pelo horário de

Brasília), a ginasta, muito aplau-
dida pelo público a cada apresen-
tação, registrou a melhor nota no
salto sobre a mesa (média de
14,800) e nas paralelas assimétri-
cas (15,100). Na trave, avançou na
oitava colocação, com 13,400). É
a primeira vez na história que uma
ginasta do Brasil se classifica para
três finais num mesmo Mundial.

As finais serão disputadas na

próxima quinta-feira, a partir das
6h (horário de Brasília), e terão
transmissão pelo SporTV.

A campeã olímpica disse que
evoluiu bastante no salto, desde a sua
chegada a Kitakyushu, por ter con-
seguido se adaptar ao ginásio. “Con-
segui me adaptar, sentir o meu cor-
po. Saltei bem tranquila, com cons-
ciência. Na final, preciso estar tão
concentrada como estive hoje”.

Na trave, Rebeca se desequi-
librou por três vezes. “Você se
desequilibra um pouco aqui e ali.
Sou humana. Mas, no geral, es-
tou bem feliz”.

Na quinta-feira, caso consiga
ao menos duas medalhas, Rebeca
já terá alcançado um feito inédi-
to. Nunca um ginasta do Brasil
subiu duas vezes ao pódio numa
mesma edição de Mundial.


