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Secretários do Ministério da
Economia pedem exoneração

Inflação provoca alta de 14,2% na
busca por crédito, aponta Serasa
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Municípios investem 34% a mais
em saúde, mas quadro fiscal preocupa

Produção de petróleo
e gás no pré-sal é recorde

em setembro
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,66
Venda:       5,66

Turismo
Compra:   5,47
Venda:       5,83

Compra:   6,57
Venda:       6,58
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

13º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Moscou
adotará

medidas de
lockdown para
conter alta da

covid-19
Moscou voltará a adotar

medidas de lockdown a partir do
dia 28 de outubro para comba-
ter uma alta nos casos de covid-
19. A informação foi dada na
quinta-feira,  (21) pelo prefeito
da cidade, Sergei Sobyanin.

Todas as lojas, bares e res-
taurantes serão obrigados a fe-
char, exceto aqueles que ven-
dem bens essenciais, como su-
permercados e farmácias.

O presidente russo, Vladi-
mir Putin, aprovou nessa quar-
ta-feira (20) o fechamentos
dos ambientes de trabalho por
uma semana, entre 30 de ou-
tubro e 7 de novembro. Ele
disse que os líderes regionais
poderão adotar outras medidas
da maneira que quiserem.

A Rússia registrou alta di-
ária recorde, tanto de mortes
relacionadas ao novo corona-
vírus quanto de novas infec-
ções pela covid-19, nesta quin-
ta-feira. (Agência Brasil)

Reino Unido:
distúrbio

nervoso é efeito
colateral raro da

AstraZeneca

O órgão regulador de me-
dicamentos do Reino Unido
acrescentou um distúrbio ner-
voso, a síndrome de Guillain-
Barré, como efeito colateral
extremamente raro da vacina da
AstraZeneca contra a covid-19.

As atualizações foram in-
cluídas no site da agência nes-
ta quinta-feira.

A decisão da Agência Re-
gulatória de Saúde e Medica-
mentos (MHRA) britânica vem
depois de a agência europeia
acrescentar a síndrome de Gui-
llain-Barré como possível
efeito colateral da vacina no
mês passado. (Agência Brasil)

Os municípios brasileiros
investiram mais em saúde em
2020. Em decorrência da
pandemia de covid-19,os re-
cursos destinados à saúde su-
biram 34%. Entretanto, 3.024
prefeituras (57,7% do total)
estão em situação fiscal difícil
ou crítica. Em boa parte delas,
há uma forte dependência dos
repasses da União.

Os dados foram divulgados
na quinta-feira, (21) pela Fe-
deração da Indústrias do Es-
tado do Rio de Janeiro
(Firjan) e fazem parte do Ín-
dice Firjan de Gestão Fiscal

(IFGF), divulgado anualmen-
te desde 2013. Segundo a en-
tidade, as informações são
relevantes para o debate de
reformas que têm impacto nos
municípios, como a adminis-
trativa e a tributária.

Para o presidente da Firjan,
Luiz Césio Caetano, o bem-
estar da população e a melhoria
do ambiente de negócios de-
pendem do equilíbrio susten-
tável das contas públicas mu-
nicipais. “Isso só será possível
com a concretização de refor-
mas estruturais que incluam as
cidades”, diz.           Página 3

Página 3 Página 3

Alberto Otazú e Rogério Cebola
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Esporte

Kartismo: Alberto
Otazú/Rogério

Cebola caem para
terceiro no turno

final de F-4

Não foi nada satisfatória
para os companheiros Rogério
Cebola e Alberto Otazú (Car-
doso Funilaria e Pintura/Bian-
chi Automóveis/AVSP/No Fire
Services/Rolley Ball/Speed
Truck/Imab Metalúrgica/Lazy
Kart/DKR Luvas/Concept
Kart/Itasom) a abertura do tur-
no final da F-4 Akasp, na noite
de quarta-feira (20/10) no Kar-
tódromo Granja Viana, em Co-
tia (SP). Com a nona posição
de Rogério Cebola e a vitória
de Bruno Biondo, seguido de
Igor Mori, agora a dupla que
venceu três dos quatro primei-
ros turnos caiu para a terceira
posição no campeonato. Igor
Mori/Nelson Reple assumi-
ram a liderança com 37 pon-

tos, seguidos de Biondo/Bi-
ondo/Bisceglie, com 34, e
Cebola/Otazú em terceiro,
empatados com Alexandre Al-
bino em 29 pontos.

“Nosso motor está levan-
do uma desvantagem muito
grande. Fiz apenas a 12ª vol-
ta mais rápida e levei quase
nove décimos de segundo de
um piloto que teoricamente
deveria estar com 5 quilos a
mais do que eu”, desabafou
Cebola. “A situação ficou
ruim para nós na fase mais
importante, mas nada está
perdido. Vamos continuar lu-
tando”, admite Otazú.

A 28ª etapa da F-4 será re-
alizada dia 27/10, novamente
no Kartódromo Granja Viana.

Matheus Ferreira disputa
Open do Mundial de Kart

na Espanha
Jovem talento brasileiro se prepara para o Mundial de Kart após vencer etapa do Europeu
de Kart, conquistar o vice-campeonato de 2021 e também o segundo lugar no WSK Super
Master Series

Um dos principais nomes
do esporte a motor do Brasil
no exterior, Matheus Ferrei-
ra disputa neste fim de sema-
na o “Champions of the Fu-
ture”, no Circuito Internaci-
onal de Campillos, na Espa-
nha. Este campeonato é con-
siderado um preparatório
para o Mundial de Kart, que
acontecerá no final de outu-
bro no mesmo circuito.

O piloto brasileiro de 14
anos trilha sua carreira no kart
pelas pistas europeias e con-
quistou neste ano um feito
inédito. Matheus Ferreira se
tornou o único brasileiro des-
ta idade a vencer uma etapa do
Europeu de Kart e conseguir
dois vice-campeonatos dos

principais torneios do mundo na
mesma temporada: no próprio
Europeu de Kart e também no
WSK Super Master Series, am-
bos na categoria OK Júnior.

Ferreira foi campeão da eta-
pa da França do Europeu de
Kart e foi terceiro colocado na
etapa da Itália, em Sarno. No
WSK, o jovem piloto foi vice-
campeão da temporada de 2021
do Super Master Series com
205 pontos, conquistando um
pódio na final da etapa de Adria,
um pódio na final da etapa de
La Conca e esteve no top-5 na
etapa de Lonato.

Agora, Matheus Ferreira acele-
ra no Champions of the Future na
categoria OK Junior pela equipe
KR Motorsport e espera bons re-

sultados nas provas
do final de semana.

“A temporada
2021 tem sido incrí-
vel, com muitas
conquistas nos prin-
cipais campeonatos
do mundo, como
Europeu de Kart e
WSK. Tive triunfos
inéditos para o Bra-
sil que há muitos
anos um piloto da
minha idade não
conquistava aqui
na Europa”, diz Ma-
theus, que tem a
carreira gerenciada
por Gastão Fráguas.

“Esta próxima
etapa do Champi-

ons of the Future é uma ótima
oportunidade de conhecer  a
pista de Campillos e, assim, se
preparar cada vez mais para o
Mundial de Kart no fim do
mês. O foco será achar um
bom acerto nos treinos e ex-
trair bons resultados nas ba-
terias, pré-final e final e, cla-
ro, já pensar no título mundi-
al, que iria coroar com chave
de ouro uma temporada 2021 re-
pleta de vitórias e recordes”, diz
Matheus.

As atividades de pistas do
Champions of the Future come-
çam na quinta-feira, na sexta-
feira ocorre a classificação, as
baterias classificatórias serão
no sábado e domingo aconte-
cem a pré-final e final.

Secretário de Petróleo e Gás
 pede demissão do governo

Estudantes inseridos no
Bolsa do Povo Educação
recebem o 1º pagamento

Aneel reajusta tarifa de
distribuidoras de Goiás,

Brasília e São Paulo

Aproximadamente 83 mil
estudantes do ensino médio par-
ticipantes do Bolsa do Povo Edu-
cação – Ação Estudantes recebem
o primeiro pagamento na quarta-
feira (20). Com os objetivos de re-
duzir os impactos da pandemia da
COVID-19 ocasionados aos estu-
dantes da rede estadual de ensino,

promover a recuperação e o apro-
fundamento da aprendizagem, pre-
venir o abandono e a evasão esco-
lar, o Programa oferece até R$1
mil por ano letivo para até 300 mil
estudantes da rede estadual inscri-
tos no Cadastro Único (CadÚni-
co), nas linhas de pobreza e de
extrema pobreza.          Página 2
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As 50 mil  doses do imuni-
zante CoronaVac recebidas na
quarta-feira, (20) pela prefei-
tura de São Paulo serão utili-
zadas apenas para a segunda
dose da vacinação. O objetivo
é o de garantir que todas as
pessoas que receberam a vaci-
na do laboratório Sinovac, pro-
duzida pelo Instituto Butantan,
concluam seu esquema vacinal
com a mesma vacina.

“O município vai garantir a
vacina para todos aqueles que
receberam esse imunizante na
primeira dose. A CoronaVac é
uma vacina importante, que sal-
vou muitas vidas, principal-
mente dos idosos, no início da

plataforma De Olho na Fila.
Até esta quarta-feira (20),

foram aplicadas 19.470.656 do-
ses de vacinas anticovid, sendo
10.466.580 primeiras doses,
8.052.343 segundas doses,
327.028 doses únicas e
624.705 doses adicionais.

A cobertura vacinal da popu-
lação com mais de 18 anos de
idade está em 107,7% para D1
+ DU e em 90,7% para D2 + DU.
Em adolescentes de 12 a 17 anos
de idade, foram aplicadas
852.944 primeiras doses, re-
presentando uma cobertura va-
cinal de 101,1%. Também foram
aplicadas 7.700 segundas doses
nesse público. (Agência Brasil)

vacinação”, disse o secretário
municipal da Saúde, Edson
Aparecido.

A disponibilidade de segun-
da dose das vacinas anticovid
pode ser verificada por meio da
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Aproximadamente 83 mil
estudantes do ensino médio
participantes do Bolsa do
Povo Educação – Ação Estu-
dantes recebem o primeiro
pagamento na quarta-feira
(20). Com os objetivos de re-
duzir os impactos da pande-
mia da COVID-19 ocasiona-
dos aos estudantes da rede
estadual de ensino, promover
a recuperação e o aprofun-
damento da aprendizagem,
prevenir o abandono e a eva-
são escolar, o Programa ofe-
rece até R$1 mil por ano le-
tivo para até 300 mil estu-
dantes da rede estadual inscri-
tos no Cadastro Único (CadÚ-
nico), nas linhas de pobreza e

de extrema pobreza.
“Neste momento, a 1ª par-

cela do o recurso do Bolsa do
Povo Educação – Ação Estu-
dantes está sendo distribuída
via voucher para os estudantes
que concluíram o processo de
inscrição até o dia 24 de se-
tembro e cumpriram as condi-
cionalidades obrigatórias. O
primeiro pagamento é no va-
lor de R$100 por estudante”,
conta Rossieli Soares, Secre-
tário da Educação do Estado.

De acordo com a Secreta-
ria de Educação do Estado
(Seduc-SP), o público-alvo da
ação é composto por aproxi-
madamente 300 mil estudan-
tes do ensino médio inscritos

no Cadúnico como pobreza ou
extrema pobreza. Estudantes
de 9º ano e da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) tam-
bém poderão ser contempla-
dos, caso existam vagas rema-
nescentes.

Para sacar o benefício, o
aluno maior de 18 anos con-
templado ou o responsável
pelo menor deverá acessar o
site www.bolsadopovo.
sp.gov.br, criar um cadastro no
LoginSP (ou usar o mesmo se
já for beneficiário de outras
frentes do Bolsa do Povo),
acessar a área restrita e anotar
o número do protocolo e se-
nha. Após acessar o protocolo
e senha, os beneficiários de-

verão comparecer a um caixa
do Banco do Brasil (ou cor-
respondentes bancários) e
Banco 24Horas.

Ação estimula a manu-
tenção da aprendizagem

Rossieli destaca que esta “é
mais uma das ações em curso
para reduzir os prejuízos edu-
cacionais, sociais e econômicos
causados pela pandemia, além
de estimular a sequência dos es-
tudos e de todas as atividades
escolares”.

O Secretário lembra que
“São Paulo foi o primeiro es-
tado do Brasil a priorizar a va-
cinação dos profissionais da
Educação e priorizar o retor-

Capital paulista passa a utilizar
CoronaVac apenas para segunda dose

no seguro às salas de aula, se-
guindo todos os protocolos,
como o distanciamento de um
metro entre os estudantes e a
distribuição de álcool em gel.”

Os pagamentos serão rea-
lizados proporcionalmente ao
ano letivo e estão condicio-
nados à frequência escolar
mínima de 80%, à dedica-
ção de 2h diárias de estu-
dos pelo aplicativo Centro
de Mídias  São Paulo
(CMSP) e à participação
nas avaliações de aprendi-
zagem. Os estudantes da 3ª
série do ensino médio devem
ainda realizar atividades pre-
paratórias para o ENEM (Exa-
me Nacional do Ensino Mé-

dio) aos finais de semana.

Inscrições permanecem
abertas

O cadastro ainda pode ser
realizado no site
www.bolsadopovo.sp.gov.br.
Para se inscrever, basta mani-
festar interesse e aceitar o Ter-
mo de Responsabilidade (no
caso, o responsável pelo estu-
dante menor ou o próprio es-
tudante, a partir dos 18 anos).

No total, serão R$400 mi-
lhões investidos pelo governo do
Estado de São Paulo. Deste mon-
tante, R$100 milhões serão apor-
tados ainda em 2021 e R$300
milhões estão programados
para o ano letivo de 2022.

Vacinados, paulistas pretendem
viajar, mostra pesquisa

Pesquisa feita pela Fundação
Sistema Estadual de Análise de
Dados – Seade e as secretarias
estaduais de Governo e de Tu-
rismo e Viagens mostrou que a
preocupação com as medidas de
enfrentamento da Covid-19 con-
tinua forte, mas o avanço da va-
cinação anima os paulistas: en-
tre os últimos meses de 2021 e
2022, 55% dos moradores pre-
tendem viajar.

O levantamento ouviu mais
de quatro mil pessoas, de todas as
regiões do estado. Os que plane-
jam sair em 2021 somam 13,5
milhões – São Paulo tem 44,9 mi-
lhões de habitantes. São viagens

para dentro do próprio estado (4,6
milhões), outros estados (6,8 mi-
lhões) e exterior (2,2 milhões).

A pesquisa, feita em agosto,
revela ainda como a vacinação
influencia no tipo de roteiro. Por
mais segurança, em janeiro de
2021, 75% disseram que preten-
diam viajar dentro do próprio
estado, no que passou a ser cha-
mado de “turismo de proximida-
de”: poucos dias, para distânci-
as de até 300 quilômetros. Ago-
ra são 34%, o que confirma a
importância da vacinação em
São Paulo para a retomada das
viagens em todo o país – o esta-
do é o principal “exportador” de

turistas.
Lazer é o motivo principal

para 72% dos que planejam via-
jar ainda em este ano, percentu-
al que cai para 68% no ano que
vem. O turismo de negócios
deve ter recuperação mais forte
em 2022. A atenção com a Co-
vid continua. Nove de cada dez
paulistas dizem que se preocu-
pam com as medidas de enfren-
tamento nos destinos a serem
visitados. Outras tendências:

• A compra/reserva aconte-
ce mais perto da data da viagem;

• A maioria das viagens será
na companhia de familiares, in-
dependente do roteiro;

• Para 45% dos que não vão
viajar em 2021 e 2022 o moti-
vo principal é a falta de condi-
ções financeiras;

• Predominam os planos de
viagem de até uma semana

A retomada começa a influ-
enciar na geração de empregos.
Segundo o Centro de Inteligên-
cia da Economia do Turismo
(CIET), da Secretaria de Turis-
mo e Viagens, desde maio o sal-
do de vagas formais do setor –
média entre demissões e contra-
tações – acumula resultados po-
sitivos, devendo fechar 2021
com 62 mil postos com cartei-
ra assinada criados.

Diferença de idade ao morrer
chega a 22 anos entre bairros de SP

Quem mora em bairros no-
bres da cidade de São Paulo
vive, em média, 22 anos a mais
do que moradores da periferia.
É o que revela o Mapa da Desi-
gualdade de 2020, lançado na
quinta-feira, (21) pela Rede
Nossa São Paulo.

No bairro de Alto Pinhei-
ros, por exemplo, a idade mé-
dia ao morrer, em 2021, era de
80 anos de idade. Já na Cidade
Tiradentes, no extremo leste da
capital paulista, a média caiu
para 58 anos.

Na cidade como um todo, a
idade média ao morrer ficou
em 68 anos. A média geral é su-
perior à verificada em bairros
como Anhanguera (58 anos), na
zona norte; e Parelheiros (59
anos), no extremo sul da cida-
de. Já os bairros Jardim Paulis-
ta e Itaim Bibi, na zona oeste,
têm idade média ao morrer su-
perior a 80 anos.

Covid-19
A mortalidade por covid-19

também teve variações entre as
diferentes regiões da cidade
sendo mais alta em bairros pe-
riféricos. No Parque do Carmo,
na zona leste, por exemplo, as

mortes por covid-19 represen-
taram 23,4% do total de óbitos.
Em Sapopemba (zona leste) o
índice ficou e 22,7% e em
São Domingos (zona norte),
em 22,1%. O distrito de Igua-
temi, na zona leste, teve o dé-
cimo maior índice de mortes
por coronavírus, 20,8% do to-
tal. A região também teve a
quarta menor idade média ao
morrer 60,1 anos.

Já a menor mortalidade pela
doença foi registrada em Mar-
silac, no extremo sul da cida-
de, com 10,6% do total. O
Alto  de  Pinhei ros  teve  o
quinto menor índice,  com
13,8% das mortes por covid-
19. A Consolação, na região
central, o oitavo menor índi-
ce, com 15,5%. O distrito
também tem a oitava idade mé-
dia ao morrer: 78 anos.

Violência policial
Nesta edição, o Mapa da De-

sigualdade traz pela primeira
vez os dados por mortes e
agressões em ação policial. A
Sé, no centro da cidade, é o dis-
trito com maiores índices nos
dois casos. Em 2020, foram
13,88 agressões policiais por

grupo de 100 mil habitantes.
Esse dado é medido a partir
das hospitalizações na re-
g ião .  A Sé  também teve
13,88 mortes a cada 100 mil
hab i tan tes  causadas  por
ações das polícias.

O Brás, na zona leste, foi
o segundo bairro com mai-
o r  í nd i ce  de  mor t e s  po r
ação pol ic ia l  (11,21)  e  o
quarto com maior índice de
agressões (3,08). O distrito
de Raposo Tavares, na zona
oeste, teve o terceiro maior
índice de mortes causadas
pelas polícias (8,12).

Infraestrutura
O mapa também compara a

infraestrutura nos bairros da ci-
dade. A qualidade da internet
móvel foi medida a partir da
quantidade de antenas em cada
região. No Itaim Bibi, zona
oeste, são 49,8 antenas para
cada grupo de 10 mil habitan-
tes. Nos dez bairros com me-
lhor infraestrutura digital, o ín-
dice fica acima de 20 antenas
por grupo de 10 mil residentes.
Dentre esses dez bairros estão
Pinheiro (zona oeste), Jardim
Paulista (zona oeste), Sé (cen-

tro) e Consolação (centro).
Nos dez bairros com menor

capacidade de rede para celular,
o índice não chega a duas ante-
nas para cada grupo de 10 mil
habitantes. A pior situação é a
do Jardim Helena, no extremo
leste, com apenas uma antena
para cada 10 mil pessoas. Ain-
da na zona leste, estão em si-
tuação semelhante os distri-
tos de José Bonifácio, Cida-
de Tiradentes, Iguatemi, Sapo-
pemba, Lajeado e Itaim Pau-
lista. Na zona sul, também fi-
caram entre os com pior infra-
estrutura para rede móvel, Jar-
dim Ângela e Grajaú.

A assessora de projetos da
Rede Nossa São Paulo, Caro-
lina La Terza, destacou que
durante a pandemia de covid-
19 a infraestrutura de comu-
nicação se mostrou um ele-
mento fundamental para ga-
rantir  o acesso a diversos
serviços. “O acesso à inter-
net é uma forma de acessar
outros direitos.  Para você
acessar a educação, a saúde
e tanto para trabalhar como
para procurar um emprego
precisa de internet”, enfatizou.
(Agência Brasil)

CÂMARA (São Paulo)
Vereador Faria de Sá (PP) se defende - no MP - sobre ter

lembrado que “o prefeito Pitta era chamado de preto de alma
branca no final dos anos 1990”

.
PREFEITURA (São Paulo)
Subprefeitos, Adjuntos (Secretários) e chefes de gabinete

consideram que Ricardo Nunes (MDB) fez justiça ao reajustar
seus ganhos em cerca de 30%

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Junto com a Reforma Administrativa, o governador Doria

(PSDB) aprovou a extinção da Ouvidoria Geral do Estado e da
Corregedoria Geral da Administração

.
GOVERNO
Doria aprovou na ALESP a criação da Controladoria Geral

do Estado, que fará Defesa do Patrimonio Público; Controle In-
terno; Auditoria Pública, Correição, ...

(São Paulo)
... Prevenção e Combate à Corrpção, mantendo Ouvidoria,

Promoção da Ética e da Transparência na gestao da Administra-
ção Pública (direta e indireta)

.
CONGRESSO
Faltaram 11 votos pra PEC 5 (reduzindo a autonomia do MP).

Neste ‘time’, o PSOL - quem diria - votou a favor do MP. O PT tá
deplorando os ex-companheiros

.
PRESIDÊNCIA
Relatório da CPI (pandemia Covid 19) não consegurá em-

placar na PGR, nem no Tribunal Internacional de Justiça (Haia)
pra condenar o

Jair Bolsonaro
.
PARTIDOS (Brasil)
Por que o Patriota, que em 2018 chegou a anunciar a filiação

de Jair Bolsonaro, segue tendo como filiado o filho do Jair Bol-
sonaro - senador (RJ) Flavio ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Ministro Alexandre Moraes (Supremo) pede extradição do

jornalista Allan Santos (nos USA). O exilado pede ao Ministério
(Justiça) que não aceite o pedido

.
M Í D I A S
Cesar Neto  é jornalista desde 1992 e colunista de política
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Municípios investem 34% a mais
em saúde, mas quadro fiscal preocupa
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Aquecimento pode
causar epidemia de
doença renal, dizem

especialistas
A doença renal crônica, associada ao estresse provocado

pelo calor, pode se tornar uma grande epidemia de saúde para
milhões de trabalhadores em todo o mundo, se as temperatu-
ras globais continuarem a aumentar nas próximas décadas.

Especialistas ouvidos pelo The Guardian pedem mais es-
tudos urgentes sobre a relação entre o calor e CHDu – doen-
ça renal crônica de causa incerta – para avaliar a situação.

A doença renal crônica (DRC) é a perda progressiva da
função renal, amplamente observada entre idosos e pessoas
que sofrem de outras doenças, como diabetes e hipertensão.
No entanto, epidemias de DRC estão surgindo em regiões
rurais com temperaturas elevadas, em países como El Salva-
dor e a Nicarágua, onde um elevado número de trabalhadores
rurais começou a morrer de insuficiência renal irreversível.

Têm surgido também casos de CKDu em pessoas que rea-
lizam trabalhos manuais pesados em zonas quentes de outras
regiões, como o continente americano, Oriente Médio, Áfri-
ca e Índia.

Os rins são os responsáveis pelo equilíbrio de fluídos no
corpo, o que os torna particularmente sensíveis a temperatu-
ras extremas. Há consenso emergente de que o CKDu deve
ser reconhecido como uma lesão relacionada com o calor,
em que os trabalhadores desenvolvem danos sutis nos rins
todos os dias enquanto estão nos campos agrícolas. Isso, por
sua vez, pode evoluir para doença renal grave ou insuficiência
renal crônica ao longo do tempo.

O ataque aos rins nem sempre vem acompanhado por sin-
tomas, o que pode fazer com que os trabalhadores acabem
com uma doença renal crônica em estágio terminal.

Para Tord Kjellstrom, do Centro Nacional de Epidemio-
logia e Saúde da população da Universidade da Austrália, o
estresse causado pelo calor não está recebendo a atenção ne-
cessária nos debates sobre como mitigar os primeiros efei-
tos da emergência climática.

À medida que aumenta o número e a intensidade dos dias
quentes, cada vez mais pessoas que trabalham enfrentarão de-
safios ainda maiores para evitar o estresse causado pelo ca-
lor, particularmente dois terços da população global que vive
em áreas tropicais e subtropicais. A exaustão pelo calor ame-
aça a subsistência de milhões de pessoas e prejudica os es-
forços para reduzir a pobreza”, diz.

Tord Kjellstrom alerta que o aquecimento global é uma
séria ameaça à vida dos trabalhadores e ao sustento de mi-
lhões de pessoas. “As políticas emergentes sobre o clima de-
vem levar isso em consideração se quisermos ter alguma pos-
sibilidade de enfrentar o que está para vir”.

Segundo a médica Cecilia Sorensen, diretora do Consór-
cio Global sobre o Clima e Educação em Saúde da Universi-
dade de Columbia, “não temos ideia de qual é a extensão do
problema porque não estamos observando”.

“Existem algumas regiões que são claramente pontos crí-
ticos, mas em termos de sua prevalência e da seriedade do
problema, acho que ainda não começamos a envolver-nos
nisso”, acrescentou. No entanto, as epidemias documenta-
das apresentam características semelhantes. Os afetados
tendem a ser pessoas que trabalham em condições de calor
e vêm de ambientes desproporcionalmente vulneráveis –
social e economicamente – com acesso limitado a cuidados
médicos ou seguro, ou que vivem em áreas com fracas infra-
estruturas de saúde.

Segundo Cecilia, “de acordo com os dados atuais, parece
que a gravidade renal piora quanto mais vulnerável e desespe-
rado o trabalhador fica. Os que não têm controle sobre as suas
condições de trabalho ou são incentivados a trabalhar mais
horas sem pausas, como os que recebem pelo número de fru-
tas que colhem ou pela quantidade de cana que cortam, são os
mais afetados”.

“Estão ficando doentes pelo trabalho que fazem e não têm
outras opções. Há pouca supervisão no ambiente de trabalho
que impeça que isso aconteça. É uma questão de direitos hu-
manos”, afirma.

Ramón García Trabanino, nefrologista e diretor médico
do Centro de Hemodiálise de El Salvador, afirmou que notou,
pela primeira vez, um número incomum de pacientes com DRC
no hospital onde trabalha há mais de duas décadas.

“Eles eram jovens e estavam morrendo porque não tínha-
mos dinheiro ou capacidade para fazerem tratamentos de diá-
lise. Fizemos o melhor que podíamos, mas eles continuavam
a morrer. E cada vez chegavam mais com os mesmos sinto-
mas”, acrescentou.

Trabanino analisar epidemias semelhantes no México, na
Nicarágua, Costa Rica e no Panamá.

“Se olharmos para as temperaturas máximas na América
Central, vimos que correspondem às regiões onde estamos
descrevendo a doença. Em El Salvador e na Nicarágua, as
taxas de mortalidade são cerca de dez vezes mais altas do
que era de esperar. O número de novos pacientes é impres-
sionante”.

Apesar da visão consensual de que o CKDu esteja relacio-
nado ao calor e à desidratação, alguns cientistas acreditam
que a exposição a agroquímicos e agentes infecciosos, bem
como a composição genética e fatores de risco relacionados
à pobreza, desnutrição e outros determinantes sociais da saú-
de, também podem desempenhar um papel.

 “O que está menos claro é o fato de que o estresse re-
corrente por calor não é apenas um problema nos campos
de cana-de-açúcar na Nicarágua. Mesmo nas nossas socie-
dades, a possibilidade de estresse causado pelo calor e a
desidratação podem ter um papel na doença renal”, afirma
Richard Johnson, professor de medicina da Universidade
do Colorado. (Agência Brasil)

Os municípios brasileiros
investiram mais em saúde em
2020. Em decorrência da pande-
mia de covid-19,os recursos
destinados à saúde subiram
34%. Entretanto, 3.024 prefei-
turas (57,7% do total) estão em
situação fiscal difícil ou crítica.
Em boa parte delas, há uma for-
te dependência dos repasses da
União.

Os dados foram divulgados
na quinta-feira, (21) pela Fede-
ração da Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan) e fazem
parte do Índice Firjan de Gestão
Fiscal (IFGF), divulgado anual-
mente desde 2013. Segundo a
entidade, as informações são
relevantes para o debate de re-
formas que têm impacto nos
municípios, como a administra-
tiva e a tributária.

Para o presidente da Firjan,
Luiz Césio Caetano, o bem-es-
tar da população e a melhoria do
ambiente de negócios dependem
do equilíbrio sustentável das
contas públicas municipais.
“Isso só será possível com a con-
cretização de reformas estrutu-
rais que incluam as cidades”, diz.

Nesta edição, foram avalia-
dos dados relativos a 2020 de
5.239 municípios, que reúnem
94,4% da população do país. As
informações são declaradas ofi-
cialmente à União pelas prefei-
turas. Porém, 329 delas não fi-
zeram suas declarações no pra-
zo legal ou informaram dados
com inconsistências.

O IFGF é composto por qua-
tro indicadores que avaliam au-
tonomia, gastos com pessoal,
liquidez e investimentos. A pon-
tuação varia de 0 a 1, sendo con-
siderada situação crítica quando
o resultado é inferior a 0,4, di-
fícil quando fica entre 0,4 e 0,6,
boa no intervalo de 0,6 a 0,8 e
excelente acima de 0,8. Consi-
derando todos os municípios
avaliados, a média foi de 0,5456.

Apenas 11,7% registraram ex-
celência fiscal.

Segundo o gerente de estu-
dos econômicos da Firjan, Jo-
nathas Goulart, 2020 foi um ano
marcado por fatores extraordi-
nários. A pandemia fez crescer
o repasse da União para os mu-
nicípios. As prefeituras recebe-
ram R$ 31,5 bilhões a mais do
que em 2019. Consequentemen-
te, somente os investimentos em
saúde subiram 34%, impactan-
do o indicador de investimentos
como um todo. Além disso, hou-
ve flexibilização de regras fis-
cais e suspensão de dívidas.

Ao mesmo tempo, a arreca-
dação foi favorecida com a in-
flação e com o estímulo ao con-
sumo através do pagamento do
auxílio emergencial. Como é
comum em ano de eleição mu-
nicipal, os dados também suge-
rem crescimento de novos in-
vestimentos em infraestrutura e
maior liquidez, isto é, aumento
da capacidade das prefeituras
em arcar com seus compromis-
sos financeiros. Segundo Gou-
lart, isso ocorre porque há uma
melhora no planejamento dian-
te da preocupação de se encer-
rar o mandato atendendo as obri-
gações legais.

“Houve um bom nível de li-
quidez e um bom nível de inves-
timentos”, pontuou. Ele obser-
va, no entanto, que essa não é
uma situação que se pode gene-
ralizar. Em 563 municípios, por
exemplo, a prefeitura foi entre-
gue no vermelho para a gestão
que assumiu o mandato no iní-
cio deste ano. Isso ocorreu in-
clusive em três capitais: Rio de
Janeiro, Macapá e Cuiabá.

Apesar dos fatores extraor-
dinários de 2020 que favorecem
a situação fiscal dos municípi-
os, o quadro de mais da metade
das cidades brasileiras preocu-
pa devido a dois fatores. De um
lado, há uma baixa autonomia:

existe uma dificuldade para fi-
nanciar a estrutura administrati-
va com receita local obtida em
decorrência da atividade econô-
mica na cidade.

Os dados revelam que 1.704
municípios são completamente
insustentáveis: eles não conse-
guem gerar recursos para cobrir
sequer os custos administrativos
mínimos, isto é, funcionamen-
to da prefeitura e da Câmara de
Vereadores. Juntas, essas cida-
des demandam R$ 4,5 bilhões
adicionais para funcionar.

“As prefeituras têm uma alta
dependência de recursos da
União. Majoritariamente, os
gastos das cidades estão finan-
ciados com recursos transferi-
dos da União, via Fundo de Par-
ticipação dos Municípios”, ob-
serva Jonathas Goulart.

Composto por parcelas do
Imposto de Renda e do Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI), o Fundo de Participação dos
Municípios é dividido entre as
prefeituras considerando o núme-
ro de habitantes estimado anual-
mente pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O segundo fator que gera
preocupação envolve o gasto
com pessoal: quanto maior ele
for, menor é a sobra de recursos
para alocar em outras priorida-
des, tornando o orçamento mais
rígido. Há 1.818 municípios
com nível crítico de gastos com
pessoal, isto é, acima da faixa de
alerta de 54% de suas receitas.
Em 624 cidades, esse percentu-
al superou 60%, o que fere a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Esse
limite, no entanto, foi flexibili-
zado em 2020 em função do re-
conhecimento da calamidade
pública diante da pandemia.

“Conseguimos ver, de ma-
neira muito clara, problemas gra-
ves de gestão, principalmente,
baixa autonomia e elevado gas-
to com pessoal. O orçamento

das cidades ainda é muito rígi-
do. Elas não têm margem para
poder fazer boa administração
dos seus gastos porque boa par-
te deles está atrelado a despe-
sas de pessoal”, avalia Jonathas
Goulart.

Segundo ele, as prefeituras
precisam ficar atentas porque o
fluxo de recursos observado em
função da pandemia não irá
ocorrer nos próximos anos.

Desigualdade
O IFGF também registra al-

gumas discrepâncias na realida-
de das cidades brasileiras. Em
49% dos municípios, há um in-
vestimento médio de 10,9% das
receitas. Nos outros 51%, essa
média é de 4,6%. Na avaliação
de Jonathas Goulart, os dados
revelam dois Brasis distintos.

“Temos um país dividido. Há
uma desigualdade em termos de
municípios que oferecem me-
lhorias de bem-estar à sua po-
pulação. Ou seja, a população
tem recebido atenção muito di-
ferente dentro de cada cidade.
Algumas têm nível de investi-
mento acima de 12% e outras
em torno de 3%”.

Entre as 26 capitais estadu-
ais, a maioria encontra-se em
situação boa ou excelente. Os
melhores desempenhos fiscais
são de Salvador, Manaus, Vitó-
ria, Boa Vista, Rio Branco, Goi-
ânia, São Paulo, Curitiba e For-
taleza. Esses nove municípios
obtiveram pontuação acima de
0,8, situando-se na faixa de ex-
celência. De outro lado, os ín-
dices de Campo Grande, Porto
Velho, Natal e Cuiabá apontam
para uma situação difícil. Já
Macapá e Rio de Janeiro tiveram
resultado inferior a 0,4, estan-
do em quadro crítico. Belém foi
a única capital que não declarou
os dados no prazo legal e, por
esta razão, não aparece na avali-
ação. (Agência Brasil)

Produção de petróleo e gás no
pré-sal é recorde em setembro

A produção de petróleo e gás
natural nos campos da camada
pré-sal totalizou 2,85 milhões
de barris de óleo equivalente
por dia em setembro, o que re-
presenta 74,10% do total naci-
onal, que alcançou no mês 3,84
milhões de barris.

Os dados, do Painel Dinâmi-
co de Produção de Petróleo e
Gás Natural, foram divulgados
na quinta-feira, (21) pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) e são recorde na produ-

ção mensal do pré-sal, tanto em
termos absolutos quanto em per-
centual da produção nacional.

Desde a descoberta do Cam-
po de Tupi, em abril de 2009, a
produção acumulada no pré-sal
chegou a 5,02 bilhões de barris.
A ANP destaca que esse número
ultrapassou toda a produção acu-
mulada em campos terrestres
desde 1941, que somou 4,96 bi-
lhões de barris óleo equivalente.

Por bacia sedimentar, a mai-
or produção no mês de setembro
foi em Santos, com 2,74 milhões

de barris, atingindo 71,36% do
total nacional. O valor também é
recorde histórico para a Bacia de
Santos. O principal campo pro-
dutor segue sendo Tupi, com
1,22 milhões de barris, sendo
948 mil barris de petróleo e
43,12 milhões de metros cúbi-
cos de gás natural por dia.

O poço com a maior produ-
ção foi o 7-BUZ-10-RJS, do
Campo de Búzios, que registrou
no mês passado 67,5 mil barris,
a quarta maior produção histó-
rica por poço. Por estado, o Rio

de Janeiro é o maior produtor
do país, com 3 milhões de bar-
ris, o que corresponde a 78,5%
do total nacional, sendo 81,8%
do petróleo e 66,3% do gás na-
tural produzidos no país.

A ANP ressalta que os dados
do Painel Dinâmico são preli-
minares e podem mudar , de
acordo com os ajustes feitos
pelas empresas concessionárias
até a publicação dos dados con-
solidados no Boletim Mensal da
Produção de Petróleo e Gás
Natural. (Agência Brasil)

Inflação provoca alta de 14,2% na
busca por crédito, aponta Serasa

A busca de consumidores
por crédito aumentou 14,2% em
setembro no comparativo com
igual período do ano passado,
aponta indicador da empresa de
consultoria Serasa Experian. Na
análise por faixa de renda, os que
recebem menos, até R$ 500, fo-
ram os que mais buscaram recur-
sos financeiros, com alta de
21,3%. Entre os que ganham en-
tre R$ 500 e R$ 1 mil, o aumen-

to da procura ficou em 14,9%.
Entre os que têm maior po-

der aquisitivo, com renda supe-
rior a R$ 10 mil, a variação anu-
al do indicador ficou em 11,6%.
O índice é similar ao encontra-
do nas faixas de renda anterio-
res: 12,3% de alta entre os que
ganham de R$ 1 mil a R$ 2 mil;
11,9% entre os que têm renda
de R$ 2 mil a R$ 5 mil e alta
de 11,4% para a faixa de R$ 5

mil a R$ 10 mil.
Em nota, o economista da

Serasa Experian Luiz Rabi diz
que a alta da inflação explica a
maior busca por crédito, espe-
cialmente na população de
menor renda. De acordo com
Rabi, muitas vezes, o consumi-
dor não consegue manter os
recursos fixos mensais  e pro-
cura complementar a renda por
meio do crédito.

Na análise por região, o Nor-
deste teve o aumento mais ex-
pressivo, com 21,8%. O Norte
também foi um dos principais
responsáveis pela alta no indica-
dor, com 21,2%.

Embora com percentuais
menores, as demais regiões tam-
bém registraram aumento na de-
manda por crédit: Centro-Oes-
te, 15,3%; Sudeste, 11,8%; e Sul,
9,7%. (Agência Brasil)

Aneel reajusta tarifa de distribuidoras
de Goiás, Brasília e São Paulo

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou na
quinta-feira, (21) o reajuste das
tarifas de energia das concessi-
onárias Enel Distribuição Goi-
ás, Neoenergia Distribuição
Brasília (antiga CEB), Compa-
nhia Piratininga de Força e Luz
(CPFL Piratininga) e EDP São
Paulo. Os reajustes das duas pri-
meiras concessionárias come-
çam a valer nesta sexta-feira,
(22). Já para a CPFL Piratininga
e EDP São Paulo, os novos va-
lores começam a ser aplicados
no sábado (23).

Para os consumidores atendi-
dos pela Enel Distribuição Goi-
ás, o reajuste médio será de
16,45%. Para os consumidores

residenciais, o aumento será de
16,37%. Já para quem é atendido
na alta tensão, o impacto na tarifa
será de 14,21%. Na baixa tensão,
o impacto fica em 17,32%. A con-
cessionária atende cerca de 3,12
milhões de unidades.

O reajuste da Neoenergia
Distribuição Brasília trará um
efeito médio de 11,1%. Para
consumidores residenciais a
elevação na tarifa será de
11,69%. Na alta tensão, 9,16%;
e na baixa tensão, a média do
impacto é de 11,85%. A distri-
buidora atende a cerca de 1,1
milhão de unidades consumido-
ras no Distrito Federal.

Segundo a Aneel, os itens
que mais pesaram no aumento de

tarifas da distribuidora brasili-
ense foram custos com encar-
gos setoriais e com a aquisição
de energia, especialmente de
países vizinhos, como Uruguai
e Argentina, que sofrem influên-
cia da variação cambial.

Já o reajuste tarifário da
CPFL Piratininga terá efeito
médio de 12,4%. Para os consu-
midores da alta tensão, o impac-
to fica em 5,69%. Para a baixa
tensão, o impacto será de 16,4%.
Já os consumidores residenciais
terão efeito médio de reajuste de
16,31%. A concessionária aten-
de 1,86 milhão de unidades no
estado de São Paulo.

No caso do reajuste da EDP
São Paulo, a variação média será

de 12,39%. Para os consumido-
res residenciais, o aumento será
de 16,73%. Para os consumido-
res atendidos na alta tensão, o
impacto fica em 4,41%. Para a
baixa tensão o impacto será de
16,74%. A EDP São Paulo aten-
de 2 milhões de unidades em
São Paulo.

De acordo com a Aneel, as
revisões tarifárias estão previs-
tas nos contratos de concessão
e “têm por objetivo alcançar o
equilíbrio das tarifas com base na
remuneração dos investimentos
das empresas voltados para a
prestação dos serviços de distri-
buição” e a cobertura de despe-
sas efetivamente reconhecidas
pela agência. (Agência Brasil)



Agro-Pecuária Pilon S/A
CNPJ: 44.973.410/0001-94 - NIRE: 3.53.0036461.9

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em 
AGO, a se realizar no dia 26.11.2021, às 15:00 horas, em nos-
sa Sede Social, sita na Fazenda Santa Maria, Bairro São Fran-
cisco, neste município de Cerquilho, Estado de São Paulo, a 
fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:- 
a) Distribuição de Lucros aos Acionistas. b) Outros assuntos 
do interesse social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senho-
res Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se 
refere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021. 
Nelson Pilon - Diretor Presidente.

Fazendas Reunidas Pilon S/A.
CNPJ: 52.310.885/0001-29 - NIRE: 3.53.0036406-6

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em AGO, a se realizarem no dia 26.11.2021, às 15:30 ho-
ras, na sede social situada na Fazenda Santa Maria - Bairro 
São Francisco, em Cerquilho - Estado de São Paulo a fi m de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Dis-
tribuição de Lucros aos Acionistas. b) Outros assuntos de in-
teresse social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senhores 
Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se 
refere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021. 
José Pilon - Diretor Presidente.

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

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP – 7º OFÍCIO CÍVEL ADITAMENTO Em aditamento a minuta de edital aprovado no dia 21.09.2021, onde as partes são a executada MARIO CLAUDIO MARTINS (CPF nº 56.979.348-68), expedido nos autos da AÇÃO 
DE PROCEDIMENTO SUMARIO, Processo nº. 0047744-88.2000.8.26.0002, ajuizado pelo exequente CONDOMINIO JARDINS DO MORUMBI (CNPJº 67.354.662-0001/30). A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de  Santo Amaro/SP, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente aditamento virem ou dele conhecimento tiverem, para fazer contar que: 01) O Conselho do Condomínio, deliberou em Assembleia que o valor arrematado quitará a totalidade da dívida condominial, mesmo que ela seja superior ao 
valor do arremate, constando também que 02) O débito condominial de R$ 577.918,86, atualizado até 28/09/2021, 03) Informar que em consulta diretamente do website da prefeitura: https://senhawebsts.prefeitura.sp.gov.br/;   consta débitos pendetes a título de IPTU/DIVIDA ATIVA em 
favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, referente aos seguintes exercícios: ano 2000 ao ano de 2008 e, ano 2013 ao ano de 2020 dos quais totaliza a quantia de  de R$ 589.426,85, bem como exercio do ano corrente de 2021 dos quais totaliza a quantia de R$ 14.455,32, ambos 
os débitos atualizados até (outubro/2021), em relação ao contribuinte nº 301.067.041-0 . Mantendo-se os demais termos do edital anteriormente publicado, na forma da lei. ADRIANA BORGES DE CARVALHO JUÍZA DE DIREITO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:03/11/2021  - as: 10:45 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA
TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-
212,  telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.       A venda à vista, sem
utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista,
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financeiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antencedência necessária a data
do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:B51048 - CONTRATO: 109814156464 -   EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ANA MARIA LHAMAS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRACAO , CPF
671.145.558-49, CI 8993246 SSP/SP, Separado (a) Consensualmente, e
cônjuge, se casado(a) estiver.
ANTONIA REGINA LHAMAS SIQUEIRA, BRASILEIRO (A), AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, CPF 034.617.48803 CI: 10733717 SSP/SP Viúvo(a),  e
cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA JOAQUIM PEDRO GETULIO, Nº
96, JARDIM UBIRAJARA, NO 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO
PAULO, SP, COM A AREA DE 250,00M2, AREA CONSTRUIDA DE 166M2,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 908411,14
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 423000,00

SAO PAULO, 18/10/2021
ARY ANDRE NETO
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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 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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ALUMINA LIMITED DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME N° 10.733.201/0001-51 - NIRE N° 35.300.367.171

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE OUTUBRO DE 2021
Data e Horário: 13 de outubro de 2021, às 10:00 horas; Local: na sede da sociedade, na Avenida 
das Nações Unidas n°14.171, 15º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Mesa: Pre-
sidente da assembléia, David Dias de Sousa; Secretário, Virgilio Borba; Presença e Convocação: 
Dispensada a convocação prévia, de acordo com o que faculta o §4º artigo 124 da Lei nº 6.404/76, 
em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas; Deliberações: Por unanimidade de votos, 
as seguintes deliberações foram tomadas: (1) lavratura da ata na forma sumária, como facultado 
pelo artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; (2) rerratificar a deliberação adotada na assembleia geral 
extraordinária realizada em 23 de agosto de 2021, cuja ata não foi submetida a arquivamento na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo, para consignar que a redução de capital nela deliberada 
foi de R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais), mediante o cancelamento de 39.000.000 
(trinta e nove milhões) de ações e a restituição aos acionistas, em moeda corrente, dos seguintes 
valores: ao acionista Alumina International Holdings Pty Limited o valor de R$35.464.455,00 (trin-
ta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais)  
e ao acionista Alumina Limited o valor de R$3.535.545,00, (três milhões, quinhentos e trinta e 
cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) da tal modo que o capital da sociedade é reduzido 
de R$1.697.341.566,00 (um bilhão, seiscentos e noventa e sete milhões, trezentos e quarenta e 
um mil, quinhentos e sessenta e seis reais) para R$1.658.341.566,00 (um bilhão, seiscentos e 
cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis  reais), divi-
dido em 1.658.341.566  (um bilhão, seiscentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e 
um mil e quinhentas e sessenta e seis) ações;(3)  considerando que o montante do capital social 
ainda se mostra excessivo diante das reais necessidades de recursos financeiros para o custeio 
das atividades da companhia, aprovar a redução do capital social de R$ 1.658.341.566,00 (um 
bilhão, seiscentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e ses-
senta e seis reais) para R$ 1.614.341.566,00 (um bilhão, seiscentos e quatorze milhões, trezentos  
e quarenta e mil, quinhentos e sessenta e seis reais) mediante o cancelamento de 44.000.000 
(quarenta e quatro milhões) de ações ordinárias e a restituição do respectivo valor aos acionistas. 
O valor de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) será restituído aos acionistas, 
em moeda corrente, da seguinte forma: ao acionista Alumina International Holdings Pty Limited 
o valor de R$40.011.180,00 (quarenta milhões, onze mil e cento e oitenta reais) e ao acionista 
Alumina Limited o valor de R$3.988.820,00 (três milhões, novecentos e oitenta e oito mil e oito-
centos e vinte reais); (3) em consequência das deliberações ora adotadas, aprovar a alteração do 
artigo 5º do estatuto social que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital 
social é de R$ 1.614.341.566,00 (um bilhão, seiscentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta 
e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais) dividido em 1.614.341.566 (um bilhão, seiscentos e 
quatorze milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentas e sessenta e seis) ações ordinárias, 
nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada”; IV) determinar à Diretoria que pro-
ceda à publicação da ata desta assembleia na forma prevista no artigo 174 da Lei nº 6.404/76 e, 
quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São Paulo; 
Encerramento: Às 11:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da assembleia por todos os 
presentes. Assinaturas: David Dias de Sousa, presidente da Assembleia; Virgilio Borba, secretário; 
Alumina International Holdings Pty Limited, David Dias de Sousa, procurador; Alumina Limited, 
David Dias de Sousa, procurador; Michael Peter Ferraro, David Dias de Sousa, procurador; Sergio 
Ilìdio Duarte; Michael Leon Schmulian.

EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 20.376.370/0001-35 - NIRE 35.300.499/41-7

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 31/08/2021
Em 31/08/2021, às 18h, na sede social. Convocação e Presenças: Dispensada, Acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Sr. Bento Odilon Moreira 
Filho; Secretário: Élbio Moreira. Deliberações: os acionistas da Companhia deliberam, por unanimidade 
e sem ressalvas: Incorporação. Aprovar, nos termos do Artigo 227 da LSA, o Protocolo e a Incorporação 
da Companhia pela EBM Ltda., nos termos e condições descritos no Protocolo. Por força da Incorporação: (i) 
a totalidade do patrimônio líquido da Companhia, composta pelos ativos e passivos descritos no Laudo 
de Avaliação, será vertida e incorporada pela EBM Ltda., conforme descrito no Protocolo e no Laudo 
de Avaliação; e (ii) a Companhia será extinta e universalmente sucedida pela EBM Ltda., sem solução 
de continuidade, em todos os seus ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer natureza. 
Avaliadores. Ratificar a nomeação e contratação dos Avaliadores como contadores especializados 
responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação. Laudo de Avaliação. Aprovar o Laudo de 
Avaliação, cuja cópia consta do Anexo 3.1 ao Protocolo, preparado pelos Avaliadores na data-base de 
30/06/2021, de acordo com o balanço patrimonial preparado pela administração da Companhia na 
mesma data-base, segundo o qual o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia a ser transferido, 
e, consequentemente, incorporado pela EBM Ltda., equivale R$ 156.234.013,11. Os acionistas 
esclareceram que, por unanimidade, foi dispensada a elaboração do laudo de avaliação a preço de 
mercado de que trata o Artigo 264 da LSA. Atos da Administração. Autorizar a administração da 
Companhia a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários à implementação e 
efetivação da Incorporação. Extinção da Companhia. A Incorporação acarretará extinção e consequente 
sucessão da Companhia pela EBM Ltda. em todos os seus direitos e obrigações, nos termos dos Artigos 
229, §1º da LSA, segunda parte, e responderão solidariamente pelas obrigações da Companhia, nos 
termos Artigo 233, caput, da LSA. Todos os processos, demandas, ações e procedimentos judiciais ou 
administrativos de qualquer natureza, incluindo, mas sem limitação, de natureza trabalhista, 
previdenciária, civil, tributária, ambiental e comercial, referentes a atos praticados ou fatos geradores 
ocorridos até a data da efetivação da Incorporação serão atribuídos à EBM Ltda., que passará, por 
sucessão, a figurar como titular nos respectivos processos, demandas, ações e procedimentos. 
São Paulo, 31 de agosto de 2021. Bento Odilon Moreira Filho - Presidente; Élbio Moreira - Secretário. 
JUCESP - 506.137/21-1 em 18/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

EBM INCORPORAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 03.025.881/0001-93 - NIRE nº 352.149.122-98

EXTRATO DA 5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Pelo presente instrumento particular: (1) EBM Desenvolvimento Urbano e Incorporações S.A., com sede na Cidade 
SP/SP, (“CNPJ/ME”) 20.376.370/0001-35, neste ato representado por seu administrador, o Sr. Bento Odilon Moreira 
Filho, RG 1.462.314 SSP/GO e (“CPF/ME”) 440.288.571-04, (“EBM S.A”); na qualidade única sócia representando a 
totalidade do capital social da EBM Incorporações Ltda., com sede na cidade SP/SP, CNPJ 03.025.881/0001-93 
(“Sociedade”), resolve alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e 
condições: 1. Incorporação da EBM S.A. 1.1. A EBM S.A. aprova, nos termos do Artigo 1.116 e seguintes da Lei 
10.406/2002 (“Código Civil”), a proposta de incorporação do patrimônio líquido da EBM S.A., acima qualificada, pela 
Sociedade (“Incorporação”), nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de Incorporação da EBM 
Desenvolvimento Urbano e Incorporações S.A. pela EBM Incorporações Ltda.” celebrado em 31/08/2021 entre as 
administrações da Sociedade e EBM S.A. e constante do Anexo I a este instrumento (“Protocolo”). 1.2. Como 
consequência, a EBM S.A. aprova ainda: 1.2.1. Ratificar a celebração do Protocolo e a nomeação e contratação dos 
peritos (i) Lucas Alkmin Simões, RG 3745009, CPF/ME 000.117.871-71, CRC-GO 022200/O-5; (ii) Suelen Centeno de 
Faria, RG 4756692, CPF/ME 000. 009.152.171-80, CRC-GO 022256/O-0; e (iii) Bruno Leonardo Nascimento da Silva 
Cardeal, RG 4181892, CPF/ME 984.450.061-34, CRC-GO 025233/O-0 (“Avaliadores”), como contadores responsáveis 
pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da EBM S.A. a valor contábil, para fins da Incorporação, na 
data-base de 30/06/2021 (“Laudo”), nos termos do Protocolo; e 1.2.2. O Laudo, preparado pelos Avaliadores na data-
base de 30/06/2021, de acordo com o balanço patrimonial levantado pela administração da EBM S.A., avaliou o patrimônio 
líquido da EBM S.A. em R$ 156.234.013,11 (“Patrimônio Líquido”), dos quais, líquido do investimento da EBM S.A. na 
Sociedade, equivale a R$ 14.592.603,52 (“Patrimônio Líquido Ajustado”). 1.2.3. A única sócia ainda autoriza a 
administração da Sociedade a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários à implementação e 
efetivação da Incorporação. 2. Alteração de Sócios e Aumento do Capital Social e 2.1. Em decorrência da Incorporação, 
a EBM S.A. será extinta, de tal modo que o Sr. Bento Odilon Moreira Filho, RG 1.462.314 - SSP/GO, CPF/MF 
440.288.571-04 (“Bento”) e o Sr. Élbio Moreira RG 218.708 2ª via, CPF 101.084.161-00, (“Élbio”) únicos acionistas da 
EBM S.A. nos termos do Protocolo, receberão as quotas da Sociedade atualmente detidas pela EBM S.A., na mesma 
proporção que atualmente detêm na EBM S.A., sendo, portanto, 3.412.800 quotas da Sociedade entregues ao Sr. Bento, 
e 7.963.200 quotas da Sociedade entregues ao Sr. Élbio. 2.2. Adicionalmente, igualmente em decorrência da deliberação 
acima, a única sócia aprova o aumento do capital social da Sociedade no montante de R$ 14.592.603,52, integralizadas 
mediante a versão do Patrimônio Líquido Ajustado para a Sociedade, desprezando os centavos, com a emissão de 
14.592.603 novas quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. 2.2.1. Consequentemente, o capital social da Sociedade 
passará de R$11.376.000,00, dividido em 11.376.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma para R$ 25.968.603,52, 
desprezando os centavos, dividido em 25.968.603 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 3. Alteração do 
Contrato Social: 3.1. Em razão das deliberações acima, a Cláusula 5ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Cláusula 5ª - O capital social da Sociedade é de R$ 25.968.603,52 (vinte e cinco milhões, novecentos e 
sessenta e oito mil, seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos), desprezando os centavos, dividido em 25.968.603 
(vinte e cinco milhões, novecentas e sessenta e oito mil, seiscentas e três) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, assim distribuídas entre os seus sócios: 
Quotista / Quotas / %: Bento Odilon Moreira Filho / 7.790.581 / 30%; Élbio Moreira / 18.178.022 / 70%; Total de Quotas: 
25.968.603 / 100%. §1º. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. §2º. Cada quota confere a sua titular o direito a um voto nas 
deliberações sociais.” 4. Cessão de Quotas: 4.1. Com a expressa anuência do sócio Bento Odilon Moreira Filho, que 
inequivocamente renuncia ao seu direito de preferência, o sócio Élbio Moreira, neste ato mediante cessão onerosa, 
transfere (i) 1 (uma) quota representativa do capital social da Sociedade, totalmente subscrita e integralizada, livre e 
desembaraçada de quaisquer débitos, encargos, ônus ou gravames de qualquer natureza, com todos os seus respectivos 
direitos e obrigações, com valor total nominal de R$ 1,00, para Marcello Sousa Moreira, RG 5007169 DGPC/GO, CPF/
ME 009.088.521-00, (“Marcello”) e (ii) 1 quota representativa do capital social da Sociedade, totalmente subscrita e 
integralizada, livre e desembaraçada de quaisquer débitos, encargos, ônus ou gravames de qualquer natureza, com todos 
os seus respectivos direitos e obrigações, com valor total nominal de R$ 1,00, para Marcos Túlio Campos Cândido, 
(CNH) nº 06166310920 DETRAN-GO, CPF/ME 018.192.491-90, (“Marcos”). 4.2. Concomitantemente à deliberação 
constante da Cláusula 4.1 acima, com a expressa anuência do sócio Élbio Moreira, que inequivocamente renuncia ao seu 
direito de preferência, o sócio Bento Odilon Moreira Filho, neste ato mediante cessão onerosa, transfere 1 quota 
representativa do capital social da Sociedade, totalmente subscrita e integralizada, livre e desembaraçada de quaisquer 
débitos, encargos, ônus ou gravames de qualquer natureza, com todos os seus respectivos direitos e obrigações, com 
valor total nominal de R$ 1,00, para Ana Célia Carvalho de Barros Amorim, RG 1.607.706 SSP/GO e CPF/ME 
491.521.061-87, (“Ana Célia”, e em conjunto com o Marcello e Marcos, “Sócios Ingressantes”). 4.3. Em razão das 
deliberações acima, a Cláusula 5ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª - O 
capital social da Sociedade é de R$ 25.968.603,52 (vinte e cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e 
três reais e cinquenta e dois centavos), desprezando os centavos, dividido em 25.968.603 (vinte e cinco milhões, 
novecentas e sessenta e oito mil, seiscentas e três) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, assim distribuídas entre os seus sócios: Quotista / Quotas 
/ %: Bento Odilon Moreira Filho / 7.790.580 / 69,99%; Élbio Moreira / 18.178.020 / 29,99%; Marcello Sousa Moreira / 1 / 
0,0004%; Marcos Túlio Campos Cândido / 1 / 0,0004%; Ana Célia Carvalho de Barros Amorim / 1 / 0,0004%; Total de 
Quotas / 25.968.603 / 100%. §1º. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. §2º. Cada quota confere a sua titular o direito a um voto 
nas deliberações sociais.” 5. Consolidação do Contrato Social: 5.1. Tendo em vista as deliberações acima, a única sócia 
resolve consolidar o Contrato Social. São Paulo, 31 de agosto de 2021. EBM Desenvolvimento Urbano e Incorporações S.A. 
Por Bento Odilon Moreira Filho. JUCESP - 506.136/21-8 em 18/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS. PROCESSO Nº 0197223-06.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vítor Gambassi Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) F. RAUCH Comercial Ltda, 
CNPJ 048.784.045/0001-20, na pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, tendo como corréu Rau Rauchfeld, para cobrança de R$ 365.693,27 (27/09/2010), referente ao saldo devedor da Cédula de 

em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente. Será o presente edital, 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO DE UM ANO Autos de Declaração 
de Ausência de Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, requerido por Deolinda Peralta Oruê,  
CPF 176.111.958-32 - Processo nº 1094085-30.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner 
Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que atendendo ao que lhe foi requerido anuncia que nos autos supracitados, procedeu-se 
à ARRECADAÇÃO dos bens de propriedade do requerido Roberto Jover Carmelo Peralta Perez, 
e ainda o chama, para entrar na posse de seus bens, conforme dispõe o art. 745 do CPC. E para  
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado durante um ano, reproduzido de dois em dois meses na forma da lei. Será o 

cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2021.                                                                   B 22 e 23/10
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Presidente do Senado quer mediar
reunião entre estados e Petrobras

Nacional
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Secretários do Ministério da
Economia pedem exoneração

O secretário especial do Te-
souro e Orçamento, Bruno Fun-
chal, e o secretário do Tesouro
Nacional, Jeferson Bittencourt,
pediram exoneração de seus
cargos. A informação foi con-
firmada na quinta-feira,  (21) no
fim da tarde pelo Ministério da
Economia.

A secretária especial adjun-
ta do Tesouro e Orçamento, Gil-
denora Dantas, e o secretário
adjunto do Tesouro Nacional,
Rafael Araujo, também pediram
exoneração.

Em nota, o Ministério da Eco-
nomia informou que as decisões
foram de ordem pessoal.

Recentemente, Funchal e
Bittencourt haviam se manifes-
tado contrários a quaisquer me-
didas que flexibilizem o teto fe-
deral de gastos, seja para reno-
var o auxílio emergencial LINK
1 , seja para ampliar o Bolsa Fa-
mília LINK 2 e criar o Auxílio Bra-
sil.

Em nota, o Ministério da Eco-
nomia informou que os pedidos
de exoneração foram feitos de
modo a permitir que haja um pro-
cesso de transição e de continui-
dade dos compromissos das duas

secretarias. A pasta não informou
o nome dos substitutos.

Funchal e Bittencourt haviam
assumido os cargos em abril LINK
3 , após a saída do secretário es-
pecial de Fazenda, Waldery Ro-
drigues. Semanas depois, a Secre-
taria Especial de Fazenda mudou
de nome e passou a chamar-se
Secretaria Especial de Tesouro e
Orçamento.

Em 2017 e 2018, Funchal foi
secretário de Fazenda do Espíri-
to Santo e um dos responsá-
veis pelo processo de ajuste
das contas públicas promovi-
do pelo estado. Desde o início
do governo atual, integrava a
equipe da Secretaria Especial
de Fazenda como diretor de pro-
grama, sendo um dos técnicos
responsáveis para elaboração do
novo marco fiscal.

Em junho de 2020, Funchal
assumiu a Secretaria do Tesouro
Nacional LINK 4 , de onde saiu
para assumir a Secretário Especi-
al de Tesouro e Orçamento. Ser-
vidor de carreira do Tesouro Na-
cional, Bittencourt ocupou cargos
de coordenador e de subsecretá-
rio, antes de comandar o órgão.
(Agência Brasil)

Em reunião virtual com go-
vernadores na quinta-feira (21),
o presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), prome-
teu intermediar um encontro
entre governador de cada re-
gião do país e a direção da Pe-
trobras para discutir a atual
política de preços de com-
bustíveis. A audiência entre
Pacheco e os chefes de Exe-
cutivos estaduais foi motiva-
da pela aprovação, na sema-
na passada, pela Câmara da
proposta que altera a cobran-
ça do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) sobre combustí-
veis.

Para baratear custo para
o consumidor final, pelo tex-
to, o imposto deixa de ser co-
brado em porcentagem sobre
o preço final do produto e
passa a ter um valor fixo, em
reais, por litro de combustí-
vel. Os governadores recla-
mam que a matéria, que ago-
ra precisa passar pela análi-
se do Senado, implica na per-
da de R$ 24,1 bilhões em ar-
recadação apenas  para  os
estados. O levantamento é
do Comitê Nacional de Secre-
tários de Fazenda Estaduais
(Comsefaz).

A partir de pontos destaca-

dos por governadores na reu-
nião, Pacheco disse que é pre-
ciso enfatizar na reunião com a
Petrobras que os estados não
são os únicos responsáveis
pela alta do preço dos combus-
tíveis e pela arrecadação de
ICMS. A questão do monopó-
lio da estatal também deve ser
tratada, apesar disso, o sena-
dor defendeu que não é hora
de falar em privatização da Pe-
trobras. O tema, ressaltou Pa-
checo, precisa ser “muito re-
fletido” por se tratar de um
patrimônio nacional. Por ou-

tro lado, o presidente do Se-
nado observou que a estatal
precisa cumprir seu papel so-
cial para a solução desse pro-
blema.

Entre os governadores,
uma das propostas defendida,
especialmente por Wellington
Dias, do Piauí, é levar para a
estatal a criação de um fundo
de equalização de combustí-
veis.  Segundo ele, a medida
faria o litro da gasolina cair
para R$ 4,50 em todo país e não
apenas R$ 0,40, como o texto
aprovado pelos deputados.

Outra possibilidade, discutida
pelo Fórum de Governadores,
é a uma mudança nos anos de
referência usados no cálculo do
imposto. A proposta também
tem a simpatia de Pacheco.
Embora admita a urgência do
tema, o senador tem falado
muito em cautela e evita dar
prazo para a análise da suges-
tão no plenário da Casa.

Em nota divulgada depois
da aprovação do texto pelos de-
putados, o Comsefaz avaliou
que a proposta é inconstitucio-
nal, pois envolve um tributo de
competência estadual. "O ICMS
não pode ter sua alíquota mo-
dificada pelo Congresso Naci-
onal. Esse projeto é sim incons-
titucional desde a sua origem,
desde a sua propositura", dis-
se diretor-institucional, André
Horta.

Na visão de Horta, a única
forma de reduzir o preço dos
combustíveis, é alterando a
política de preços da Petro-
bras, que atualmente segue
o valor do petróleo no mer-
cado internacional e a varia-
ção cambial. Ele avalia que
os  rea jus tes  da  Pet robras
vão "engolir" eventual redu-
ção no custo que o texto apro-
vado na Câmara traga. (Agên-
cia Brasil)
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EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM  ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DA EXECUTADO IRINA MALINOWSKY, eventual cônjuge
se casada for, expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais
movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TRICÉLIA  em face de IRINA MALINOWSKY, PROCESSO Nº
0104695-34.2007.8.26.0010/02. O(A)  MM.  Juiz(a)  de  Direito  da  1ª  Vara  Cível,  do  Foro  Regional
X  -  Ipiranga,  Estado  de  São Paulo,  Dr(a).  Luis  Fernando  Cirillo,  na  forma  da  Lei, AZ 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
WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará em leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is)
abaixo descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 111,
LOCALIZADO NO 11º ANDAR DO EDIFÍCIO TRICÉLIA, SITUADO NA RUA DO MANIFEST O N°
1.558, com a área útil de 102,690m², e a área  comum  de  19,929m²,  e  uma  área  total  de  122,619m²,
com  uma  fração  ideal  no  terreno  e coisas  comuns  de  1,5274%,  e  UM  ESPAÇO  NA  GARAGEM
COLETIVA  DO  EDIFÍCIO, SITUADO  NO  SUBSOLO  e  no  mezanino  do  mesmo,  com  a  área  útil
e  total  de  22,997m²  e  a fração  ideal  de  0,286%  do  terreno,  para  guarda  de  automóvel  de  passeio,
em  lugar  individual  e indeterminado,  com  auxílio  de  manobrista,  tendo  a  garagem  à  área  total
e  útil  de  1.517,780m², sendo 758,890m² no subsolo, e 758,890 m² no mezanino. Transcrições nºs 51.557
e 51.558 do 6° CRI da Capital/SP. Contribuinte: 040.092.0162-2. DO VALOR ATUALIZADO DA
AVALIAÇÃO: R$ 602.029,17 (até agosto/2021). DO DÉBITO: R$ 171.953,86 (até 14/junho/2019). DAS
DATAS DOS LEILÕES: · O 1º Leilão começará em 03/11/2021 às 14h00min e terminará em 08/11/2021,
às 14h00min. O 2º Leilão começará em 08/11/2021, às 14h01min. e terminará em 26/11/2021, às  14h00min.
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 50%
(sessenta  por  cento)  do  valor  da  avaliação,  atualizado  pelos  índices  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  de  S.  Paulo  (2º  leilão).  Os  interessados  deverão  cadastrar-se  previamente  no  portal
www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas  as informações
solicitadas. DA  PROPOSTA  DE  PAGAMENTO  PARCELADO:  Caso  não  haja  propostas  para
pagamento  à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada que deverão ser
encaminhadas para o correio eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br, até o início da primeira
etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor
que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à  vista,
exceto  a  comissão  do  leiloeiro,  prevista  no  artigo  901,  §  1º  do  CPC,  que  deverá  ser depositada
antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, com correção  mensal
pelo  índice  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado de São Paulo. A proposta de pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não
suspende o leilão (artigo 895, §§ 1º, 6º, § 7°, CPC). DO  PAGAMENTO:  O  preço  do  bem  arrematado
deverá  ser  depositado  através  de  guia  de depósito judicial, via site: www.tjsp.jus.br (as guias de
depósitos serão enviadas pelo leiloeiro, via correio  eletrônico),  no  prazo  de  até  “24  horas,  após  ter
sido  declarado  vencedor  pelo  leiloeiro. 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 DOC, TED ou depósito em  dinheiro,  no  prazo  de  até  01  (um)  dia,  em  conta  judicial
vinculada  ao  Juízo. Pelo presente, fica(m) o(a)(s) EXECUTADO(A)(s): IRINA MALINOWSKY, CPF
N° 003.725.449-91, eventual cônjuge, se casada for, eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(e)/ocupante(s)
do  imóvel  e  demais  interessados,  INTIMADOS  DAS  DATAS  DAS  PRAÇAS,  caso  não  seja(m)
localizado(a)(s) para intimação pessoal. Dos autos do processo não há recurso pendente 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 20 de setembro de 2021.. Edital completo no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br

Edital de 1º e 2º Praça de bem imóvel arrecadado e para intimação dos interessados, expedido nos autos
da Falência de BIRCL’S PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, Processo n° 0063410-63.1999.8.26.0100, A
Dra. Maria Rit a Rebello Pinho Dias, MM Juiza de Direito da 3ª Vara Cível de Falencias do Foro Central
da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, que, com fundamento no disposto no art. 979
do NCPC, regulamentado pelo Provimento CSM.1.625/09. O Leiloeiro Publico Oficial Sr.  Cláudio Sousa
dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857.  por meio do
portal de leilões on-line “ALLIANCE LEILÕES” (www.allianceleiloes.com.br ), com a ciência do
representante do Ministerio Público, leverá a público pregão eletrônico de venda e arrematação dos bens
abaixo descritos, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. o 1ª leilão terá início no dia 01/11/2021
às 13:00 horas  e término dia 03/11/2021 às 13:00 horas onde serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou igual ao
valor da avaliação em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Praça o  dia 03/11/2021 às 13:01
horas que se estenderá por no  mínimo vinte dias e se encerrará em 25/11/2021, às 13:00 horas, onde e
quando será feita a venda pelo maior lance oferecido desde que superior ao valor da avaliação, ficando
o maior lance recebido abaixo da avaliação condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo
responsável, sendo que o valor mínimo para venda dos bens corresponderá a 50% (cinquenta por cento),
do valor da avaliação, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese
alguma lanço vil, de acordo com o art. 891 NCPC.  A praça eletrônica/presencial em questão terá início
no primeiro dia útil subsequente a publicação do edital, a partir de quando serão aceitos lances de
interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br. Os participantes das Praças
via Internet concorrerão em igualdade de condições com os participantes da Praça físico/ presencial. As
praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Correrão por conta do arrematante todas
as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência,
incluindo taxas e emolumentos cartorários. Em razão dos diversos fatores que podem interferir no
encaminhamento do lance eletrôncio, tal como a variação de velocidade no seu envio, esse será considerado
concretizado no momento de sua capitação pelo provedor do gestor judicial e não no momento de seu
lancamento pelo participante. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no
prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça/ciência da liberação do lance
condicional, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do
efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não
sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também
os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se
o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do NCPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance
Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por
cento)  sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo
único do Decreto-Lei 21.981/32, através de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos –
RG nº 14.715.480-SSP/SP. e CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Cont a Corrente:
171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias
a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas.  Descrição dos Bens: Imóvel residencial
situdado na Rua Ranza, nº 66, lote 28 da Quadra “F” Parque São George, Municipio de Cotia, objeto da
matricula 13.753 do Cartório de Registro de Imóveis da Cotia, com área de terren de 268,62 m² (duzentos
e sessenta e oito metros quardrados e sessenta dois decimetros quadrados) e 85,00 m² (oitenta e cinco
metros quadrados) de área construida), com o numero do IPTU 23251.33.50.0106.00.0000. Avaliação R$
440.000,00 (março 2021) valor que deverá ser atualizadas até a data da alienação conforme tabela de
atualização monetária do TJ/SP.  Condições de venda: Nos termos da Lei nº 11.101, de 09/02/2005,
combinada com o provimento CSM nº 1625/2009 do TJ/SP. Do Pagamento Parcelado - Os interessados
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS -
Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e
5º do CPC). Ficam todos aqueles mencionados no presente edital regularmento intimados das designações
supra, caso não sejam lozalizados para as intimações pessoais. O imóvel objeto da alienação estará livre
de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações da devedora, inclusive as de
natureza tributária, derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho contra
a empresa falida (artigos 60 § unico, e 141, II, da Lei nº 11.101/05). Os casos omissos serão apreciados
e decididos pela autoridade judicial competente. Será o Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma
da Lei. São Paulo, 13 de setembro de 2021. Maria Rita Rebello Pinho Dias – Juíza de Direito

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:03/11/2021  - as: 10:45 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA
TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-
212,  telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

      A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financeiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antencedência necessária a data
do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:B50860 - CONTRATO: 102534147317 -   EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
AMIR SOARES DE SOUZA, BRASILEIRO(A), ECONOMISTA , CPF
944.865.308-53, CI 66930182 SP, CASADO (A) COM ELISABETH MARIA
LOSSO DE SOUZA, BRASILEIRO (A), CONTADORA, CPF 944.865.06804
CI: 6568344 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO COM DOIS ANDARES E SUBSOLO, A
RUA BERNARDINO DE SENA, Nº 75, 23º
SUBDISTRITO - CASA VERDE, VILA ESTER (ZONA NORTE) EM SAO PAULO,
SP, COM 179,03M2, ENCERRANDO A AREA DE 112,50M2, COM TODAS AS
SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 48650,76
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 800000,00

SAO PAULO , 18/10/2021
ARY ANDRE NETO

18 - 22/10 - 03/11/2021

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)

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 830.178 em 23 de julho de 2021 a
requerimento de Manoel Espedito Guimarães, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº
4.989.767-6-SSP/SP e CPF nº 046.712.308-01, residente e domiciliado nesta Capital,
na Rua Major Newton de Feliciano nº 59, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima qualificados, requerem
a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei
6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando à
declaração de domínio sobre o imóvel, situado na Rua Major Newton Feliciano nº 59,
descrita e caracterizada no memorial descritivo juntado no procedimento, com a área
de 274,17m2, matriculado sob nº 3.634 nesta Serventia, de propriedade de Therezinha
Teixeira do Nascimento Joaquim, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a
mais de 10 anos, de forma continua e incontestadamente. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15
(quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da
CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 05 de outubro de 2021.       07 e 22/10/21

SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação - Tendo em vista a não instalação da AGO prevista para 
ocorrer em 31/05/2021 por falta de quórum, ficam os srs. acionistas da Santo Alphege Participações S.A. 
(“Companhia”) convocados a participarem da AGO, que será realizada em 03/11/2021, em 1ª convocação às 9h, 
e em 2ª convo cação às 10h, na sede social da Companhia, em Barueri, SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 
327, sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras acompanhadas 
do relatório da administração relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31/12/2020; (iii) eleger os 
diretores da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos diretores da Companhia. Informações Gerais: 
Estão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos que se refere o artigo 133, da Lei 
6.404/1976, relativos ao exercício findo em 31/12/2020. Barueri, 21/10/2021. Diretoria.        (21, 22 e 23/10/2021)

SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Ficam os srs. acionistas da Santo Alphege Participações 
S.A., companhia fechada, CNPJ 12.125.313/0001-55, com sede na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, Jardim dos Camar-
gos, Barueri, SP, CEP 06410-120 (“Companhia”), convocados a participarem da AGE da Companhia a ser realizada às 11h, 
do dia 03/11/2021, na sede da Companhia, com a seguinte ordem do dia: (i) o aumento do capital social da Companhia; 
(ii) a criação e instalação do conselho de administração da Companhia, bem como a definição dos números dos seus 
membros e prazo de mandato; (iii) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; (iv) a remuneração 
global anual dos administradores da Companhia; (v) a alteração do prazo de mandato da Diretoria da Companhia; (vi) a al-
teração das regras de representação da Companhia; (vii) a faculdade da Companhia distribuir dividendos intermediários ou 
intercalares nos termos do artigo 204 da Lei das S/A; e (viii) a reformulação e consolidação do estatuto social da Companhia 
para refletir as regras de competência e funcionamento do conselho de administração e diretoria da Companhia e as demais 
matérias constantes na ordem do dia deste edital de convocação.  Barueri, 21/10/2021. Diretoria.      (21, 22 e 23/10/2021)

Fazenda Pilon S/A
CNPJ: 57.226.151/0001-80 - NIRE: 3.530036405-8

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em AGO, a se realizar no dia 26.11.2021, às 16:30 horas, 
na sede social na Fazenda São José, Bairro São Francisco,
em Cerquilho, estado de São Paulo, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Distribui-
ção de Lucros aos acionistas. b) Outros assuntos do in-
teresse social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senho-
res Acionistas, na sede social, os documentos a que se 
refere o Art. 133 da Lei 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021.
José Pilon - Diretor Presidente.

Jupira Mineração e Agro-Pecuária S/A.
CNPJ: 48.697.973/0001-58 - NIRE: 3.53.0036516-0 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em AGO, a se realizarem no dia 26.11.2021, às 16:00 
horas, na sede Social situada na Fazenda Jupira - Estra-
da Municipal de Porto Feliz/Boituva - Bairro Jupira - em 
Porto Feliz - Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Distribuição de 
Lucros aos Acionistas. b) Outros assuntos de interesse 
social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senhores Acio-
nistas, na sede social da Cia., os documentos a que se re-
fere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021. 
Valentin Roque Pilon - Diretor Presidente.

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.

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.

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 IMOBILIÁRIOS DA 126ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 126ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, (nova denominação da Isec Securitizadora S.A) com sede na Rua Tabapuã 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” 
respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, 
inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se 
em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 10 de novembro de 2021 às 
16H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução 
Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 
14.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 30 de outubro de 2020 (“Termo de 
Securitização”), para deliberar sobre: (i) Aprovar a extensão do Período de Carência de 12 (doze) meses em que não haverá 
pagamento da amortização do saldo do Valor Nominal Unitário para 24 (vinte e quatro) meses contados da Data da Emissão, 
passando a Amortização a realizar-se somente a partir de novembro de 2022 (inclusive), alterando assim o cronograma de 
pagamentos da remuneração dos CRI, previsto no Anexo VII do Termo de Securitização; e (ii) Aprovar a forma de repasse 
à Cedente dos Créditos Imobiliários que sobejarem a cascata de pagamentos dos CRI, para que seja feita em até 2 dias 
úteis do pagamento dos aluguéis oriundos do Contrato de Locação relativos ao período de 1 de outubro de 2020 a 1 de 
outubro de 2030. (iii) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar todos os atos necessários 
para a implementação das deliberações, incluindo-se, mas não se limitando, a celebração de aditamento ao Termo de 
Securitização, mediante contratação de assessor legal custeado pela Cedente, no prazo de até 45 dias (quarenta e cinco 
dias) contados da realização da Assembleia. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos 
CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, 
para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de 
titulares de CRIque representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, ou 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI presentes em segunda convocação, conforme cláusula 14.6 do Termo de 
Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 14.9.1 do Termo de Securitização, serão tomadas por no mínimo 
2/3 (dois terços) dos votos favoráveis de Titulares de CRI em Circulação presentes na Assembleia, em primeira convocação 
ou em segunda convocação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua 
página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 21 de outubro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

22 e 23/10

MATA DE SANTA GENEBRA  TRANSMISSÃO S.A.
Companhia Fechada - NIRE 35.3.0055720-4 - CNPJ/MF nº 19.699.063/0001-06

Certidão - Extrato da Ata da Quadragésima Segunda Assembleia Geral Extraordinária.Certifico, para os
devidos fins, que, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 16h, os Acionistas
da Mata de Santa Genebra se reuniram, na Sede da Empresa, na Av. Jundiaí, 1.184, 5º Andar, Anhangabaú,
Jundiaí-SP. Assumiu a presidência dos trabalhos o presidente CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL
NETO. Presentes os Acionistas COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. e FURNAS CENTRAIS
ELÉTRICAS S.A. Os Acionistas da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., cumprindo todas as
formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Sociedade, DELIBERARAM POR: 1) APROVAR
a redução do Capital Social da Companhia, conforme apresentado, com restituição às acionistas de parte
do valor das ações, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia,
condicionado à anuência prévia da ANEEL para a redução, à efetivação da captação recursos pela 3ª
emissão de debêntures no valor total de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais),
à liquidação antecipada do saldo da dívida objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito n.º 17.2.0371.1, celebrado em 30 de novembro de 2017, entre a MSG e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, ao término do prazo legal para a manifestação dos
credores, conforme requer a Lei Federal 6.404/1976. Ademais, determinar aos Administradores da
Companhia que tomem todas as providências necessárias para alteração do Estatuto Social da Companhia,
após a efetivação da redução do capital, para fazer constar o novo capital social.  Jundiaí, 15 de outubro
de 2021. Marina Lima Nogueira - Secretária da AGE.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006319-46.2012.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO GOMES DA SILVA, Brasileiro, RG 37.793.902, CPF 023.757.701-
10, com endereço à Rua Jose Perin Netto, 309, Jardim das Bandeiras, CEP 13051-134, Campinas - SP, MA-
RIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, Brasileira, RG 11.983.725-0, CPF 223.101.648-60, com endere-
ço à Rua Jose Perin Netto, Jardim das Bandeiras, CEP 13051-134, Campinas - SP, TELMA GOMES DA SIL-
VA, Brasileira, RG 23.676.288, CPF 120.820.388-66, com endereço à Rua Barão Geraldo de Rezende, 250, Vi-
la Itapura, CEP 12023-101, Campinas - SP e ATUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, à Rua Luca Conforti, 340, 
Bloco 25, Apto 23 A, E:A, Fazenda da Juta, CEP 03977-417, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo- CDHU, alegando em síntese: "... a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do 
imóvel situado à Rua Luca Conforti NR: 340 - B: 25 - E:A - AP: 23A, Conjunto Habitacional SP - Itaquera B2.I, 
São Paulo-SP, CEP 03977-417, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, ca-
racterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e 
a consequente reintegração de posse". Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 14 de outubro de 2021. 

IFIN Participações S.A. - CNPJ/ME Nº 40.593.395/0001-06 - NIRE 35.300.563.727
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 15.07.2021

Data, Hora, Local: 15.07.2021, 10hs, na sede, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215, São Paulo/SP.  Presença: Totalidade 
do capital. Mesa: Presidente: Ila Alves Sym; Secretária: Andressa Maciel Scerni. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) a aprovação 
para celebração do aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures, em razão de exigência feita pela B3, de forma que passe a 
prever outras Hipóteses de Vencimento Antecipado e (b) a autorização para que o Agente Fiduciário e a Emissora a praticarem to-
dos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia. Deliberações: Após apreciarem a 
Ordem do Dia, os Acionistas decidiram: (i) Pela aprovação do aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures em razão de exi-
gência feita pela B3; (ii) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a praticar todos os atos necessários para im-
plementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia, incluindo, mas não se limitando, ao aditamento à Escritura de Emis-
são de Debêntures aqui aprovado. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15.07.2021. Acionista: Virgo Holding Ltda. JUCESP 
452.309/21-9 em 17.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 1039521-38.2021.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central  Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Randolfo Ferraz de Campos, na forma da Lei, etc. Faz saber que a Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, ajuizou em face de Namour Incorporação e Construção Ltda, ação de Desapropriação, 
objetivando a totalidade do imóvel sub judice (7.477,02 m²), localizado na Avenida Vital Brasil, nº 1.110, Bairro Butantã, Capital/SP, 
matrícula nº 167.807 do 18º ORI-Capital, contribuinte nº 082.530.0006-5, Decreto Estadual nº 65.533 de 23/02/2021, foi declarado 
de utilidade pública para fins de desapropriação e posterior 

 levantamento dos depósitos efetuados e demais, expede-se o presente edital com o prazo de 10 dias 
contados a fluir da 1ª publicação no DJE, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2021.                                                        [21,22] 
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N2 Netbra Distribuição Integrada Ltda.
CNPJ/MF nº 19.391.041/0001-84 | NIRE 35.228.085.402

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os Sócios Quotistas a se reunirem em Assembleia Geral de Sócios a ser 
realizada no dia 25 de outubro 2021, às 11h00, na sede sociedade na Avenida Marques de São 
Vicente, nº 2219, Torre Corporate, 1º Andar, Sala 01-106, Água Branca, CEP 05036-040, para 
apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) alteração da administração da Sociedade; 
e (ii) demais assuntos de interesse dos sócios. Bruno Luiz Marçal Ceolin - Sócio/Administrador
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RH - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 62.543.897/0001-57 - NIRE 35.3.00128168

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/10/2021
Para os fins do artigo 174 da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), 
a administração da RH - Empreen di mentos e Participações S.A. (“Companhia”) informa que, em 
21/10/2021, foi aprovado pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia a 
redução do capital social da Companhia, devido (i) à absorção dos prejuízos acumulados existentes na 
Companhia, de R$ 1.086.068,60 (um milhão e oitenta e seis mil e sessenta e oito reais e sessenta centavos) 
para R$ 82.120,11 (oitenta e dois mil cento e vinte reais e onze centavos), com uma redução efetiva, 
portanto, de R$ 1.003.948,49 (um milhão três mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove 
centavos), sem cancelamento de ações, e (ii) ao capital social da Companhia ser considerado excessivo 
em relação ao seu objeto social, de R$ 82.120,11 (oitenta e dois mil cento e vinte reais e onze centavos) 
para R$ 50,00 (cinquenta reais), com uma redução efetiva, portanto, de R$ 82.070,11 (oitenta e dois mil 
e setenta reais e onze centavos), a ser realizada mediante o cancelamento desproporcional de 48.871.304,88 
(quarenta e oito milhões oitocentas e setenta e uma mil trezentas e quatro e oitenta e oito centésimos) 
ações representativas do capital social da Companhia, com a cessão e transferência de imóveis detidos 
pela Companhia. A referida redução foi deliberada em Ata da Assembleia Geral Extraordinária, cuja cópia 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na sede social da Companhia. Tal redução será 
efetivada por meio da alteração do estatuto social da Companhia, a ser levada a registro ao final do prazo 
legal de 60 (sessenta) dias a contar desta publicação, nos termos do art. 174 da Lei das Sociedades por 
Ações, desde que não ocorram manifestações contrárias de eventuais interessados, na qualidade de 
credores quirografários, por título líquido anterior a esta data. São Paulo, 21 de outubro de 2021.

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88 - NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 30.09.2021
1. Data, Hora e Local: 30.09.2021, às 16h, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, 
Bloco B, 4º andar, sala 6, Vila Olímpia, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: 
Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: 
Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o 
aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) o aumento 
de capital social de sua controlada direta Concessionária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”); (iii) sendo aprovado o 
item (i) acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a retifi cação do item 5 (ii) da ata da AGE da 
Companhia de 24/08/2021. 5. Deliberações: A acionista da Companhia deliberou: (i) Autorizar a lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; (ii) Aprovar o aumento de capital 
social da Companhia no valor de R$ 30.671.579,00, em moeda corrente, com a emissão de 30.671.579 ações 
ordinárias ao preço de emissão de R$ 1,00 cada, a serem totalmente subscritas e integralizadas por sua única 
acionista CCR S.A. até 31/03/2022, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o 
capital de R$ 564.663.996,00  para R$ 595.335.575,00; (iii) Em decorrência do deliberado acima, aprovar a alteração 
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital 
social é de R$ 595.335.575,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, 
dividido em 595.335.575 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iv) Aprovar o aumento do capital 
social de sua controlada direta VLT Carioca, no valor de R$ 37.399.999,85, a ser subscrito e integralizado por suas 
acionistas, na proporção das suas participações acionárias, a ser realizado até 31/03/2022, conforme termos e 
condições apresentados nesta assembleia; (v) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo 
com as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme constante do Anexo II da presente ata, tendo em vista uma 
via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a publicação integral; e (vi) Retifi car 
a ata da AGE da Companhia realizada em 24/08/2021, às 10h, registrada na JUCESP 436.487/21-4, em 09/09/2021, 
no item 5, (ii), para onde lê-se “02/12/2029” leia-se “02/12/2019”. 6. Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, 
da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão 
desta ata será assinada digitalmente,  MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei 14.063/2020. São 
Paulo/SP, 30.09.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. 
Acionista: CCR S.A., por Marco Antonio Souza Cauduro e por Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia 
fi el do original lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com 
Certifi cado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP 
506.734/21-3 em 19.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I – Boletim de Subscrição AGE realizada em 30.09.2021: Boletim de Subscrição de 30.671.579 
novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, 
representativas do capital social da Companhia. Subscritor: CCR S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida 
Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF 02.846.056/0001-97 e NIRE 
35.300.158.334, por seus Diretores, os Senhores: Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, casado, economista, 
RG 22638757-4 SSP/SP, CPF/MF 272.647.628-74; e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro naval, RG 17.384.717-1 SSP/SP, CPF/MF 153.066.718-61, ambos com 
endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. 
Assinatura: Espécie de Ações Subscritas: ON 30.671.579, Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 1,00, 
Forma e Prazo para Integralização R$ 30.671.579,00, em moeda corrente nacional até 31/03/2022. Total: 
Espécie de Ações Subscritas: 30.671.579, Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 30.671.579,00. São 
Paulo/SP, 30.09.2021. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil
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SEXTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2021

Ministro do STF determina
prisão e extradição de jornalista

O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes determinou
a prisão preventiva do jorna-
lista Allan dos Santos, respon-
sável pelo site Terça Livre. A
decisão foi assinada em 5 de
outubro e tornou-se pública
na quinta-feira, (21) após vá-
rios órgãos de imprensa divul-
garem a informação.

O pedido de prisão foi fei-
to pela Polícia Federal (PF)

no âmbito de um inquérito que
apura a suposta disseminação
de notícias falsas e a atuação
de uma organização digital
para atentar contra a democra-
cia e o Estado de Direito. Em
2020, Allan dos Santos foi
alvo de buscas da corporação.

“O quadro fático que tem
se consolidado desde o ano
passado permite  conclui r
pela adequação e proporcio-
nalidade da medida extrema

de restr ição de l iberdade,
pois as medidas cautelares
anteriormente impostas se
demonstraram ineficientes
para coibir as práticas crimi-
nosas”, decidiu o ministro.

Na decisão, Moraes ainda
determinou que o Ministé-
rio da Justiça e a Embaixa-
da dos Estados Unidos ini-
c i e m  o  p r o c e d i m e n t o  d e
extradição de Allan dos San-
tos para o Brasil. Desde o

ano passado, ele mora na-
quele país.

A determinação também
contempla o bloqueio das con-
tas bancárias do jornalista, das
contas nas redes sociais e a in-
clusão do mandato da prisão em
uma lista de procurados pela In-
terpol.

A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) se manifestou
contra a prisão preventiva.
(Agência Brasil)Nos primeiros 15 dias de

outubro, segundo o Simepar, a
chuva já superou a média comum
para o mês em todas as regiões
do Estado. A previsão para esta
segunda quinzena – que inclui o
Litoral – é de que chova ainda
mais. A umidade, que é positiva
para os recursos hídricos e para
a agricultura, nos portos gera
saldo negativo na movimenta-
ção, principalmente dos granéis
sólidos.

Como explica o diretor-pre-
sidente da Portos do Paraná,
Luiz Fernando Garcia, a nature-
za desse tipo de carga – fertili-
zantes, açúcar, milho, sacaria,
soja em grão e farelo – fica sus-
cetível à umidade. “Se molha-
dos, os produtos estragam. Por
isso, quando há sinal de chuva as
operações param. O comandan-
te do navio manda fechar os po-
rões até que tenha segurança para
abri-los novamente, sem preju-
ízo à carga”, diz.

Segundo os dados da Dire-
toria de Operações da empre-
sa pública, até a quarta-feira
(20) as paralisações por chuva
no embarque dos granéis sóli-
dos de exportação – soja, fa-
relo e milho –, pelo Corredor
Leste, já equivalem a um perí-
odo de 11 dias.

“Para se ter uma ideia, no ano
passado, nos 31 dias de outubro
não chegou a parar nem dez dias
por causa da chuva”, afirma o
diretor-presidente. "Se compa-
rados os mesmos primeiros 20
dias do mês de outubro de 2020
e 2021, o aumento do tempo de
parada nos embarques dos pro-
dutos, por conta da chuva, é de
cerca de 77%". Em 2020, o tem-

Chuva acima da média
em outubro impacta

nas operações
portuárias no Paraná

po de paralisação de 01 a 20 de
outubro foi de 6,2 dias.

 No sentido contrário do co-
mércio internacional, ou seja, na
importação, os impactos de tanta
água acumulada também se re-
fletem. Entre todos os adubos
que são descarregados pelos
Portos do Paraná, por exemplo,
apenas a ureia opera com garoa.
Os demais não podem ser ope-
rados sob umidade.

“As operações que seguem
normalmente, mesmo com chu-
va, são os embarques e desem-
barques de contêineres, veícu-
los, carga geral (com exceção de
papéis e sacaria) e dos granéis
líquidos, que ocorrem pelas tu-
bulações e os tanques permane-
cem fechados”, explica Garcia.

As paralisações costumam
gerar custos para os usuários,
salvo quando provocadas por
chuva. Os navios, ao carregarem
e descarregarem as cargas, man-
têm boletins diários. Neles, é
anotado o tempo que a embar-
cação permanece parada pelas
condições meteorológicas. No
fechamento da operação, esses
períodos são descontados em
algumas taxas e multas.

Segundo Luiz Fernando Gar-
cia, como não existe ainda ne-
nhuma tecnologia ou alternativa
para seguir com essas operações
portuárias sob condições de
chuva, o que os operadores por-
tuários do Paraná fazem é apro-
veitar as condições meteoroló-
gicas favoráveis para serem ain-
da mais produtivos e eficientes.
“Nos dias em que não chove,
aproveitamos os tempos opera-
cionais para mantermos os re-
sultados”, acrescenta. (AENPR)

Polícia Federal investiga crimes
de corrupção contra Petrobras

A Polícia Federal (PF) cum-
priu na quinta-feira, (21) dois
mandados de busca e apreensão
contra suspeitos de crime de
corrupção cometido contra a
Petrobras. Os mandados da Ope-
ração Laissez Faire, Laissez Pas-
ser foram expedidos pela 13ª
Vara Federal de Curitiba, no Pa-
raná, e estão sendo cumpridos
em Niterói, no Rio de Janeiro.

Segundo a PF, o esquema de

corrupção ocorreu na antiga Di-
retoria de Abastecimento da es-
tatal. As investigações constata-
ram que um empresário usou
contratos de prestação de servi-
ços fictícios com a Petrobras
para realizar pagamentos ilícitos
a uma secretária da diretoria, a
um ex-diretor da companhia e a
um parlamentar responsável
pela indicação do diretor.

A operação tem como base

uma colaboração premiada de
um empresário investigado. De
acordo com a PF, os recursos
ilícitos foram usados para cus-
tear, por exemplo, obras no apar-
tamento do então diretor e para
pagar mensalidades do curso
universitário do filho da secre-
tária. Também teriam sido entre-
gues quantias de dinheiro, em
espécie, ao gabinete do parla-
mentar. Os nomes dos investi-

gados não foram revelados.
O nome da Operação Lais-

sez Faire, Laissez Passer signifi-
ca, no idioma francês, "deixai fa-
zer, deixai passar". De acordo com
a PF, a investigação policial rece-
beu esse nome por conta da "apa-
rente banalidade e perspectiva de
impunidade com que crimes teri-
am sido praticados nas mais diver-
sas esferas hierárquicas da empre-
sa vítima". (Agência Brasil)

Uma dose de reforço da va-
cina contra a covid-19 desenvol-
vida pelo consórcio Pfizer/Bi-
oNTech é eficaz em 95,6% dos
casos sintomáticos da doença,
mostra estudo feito pelos dois
laboratórios e publicado na
quinta-feira, (21).

O ensaio clínico de fase 3,
realizado em "10 mil pessoas
com mais de 16 anos", demons-
tra "eficácia de 95,6%" e um "per-
fil de segurança favorável", de
acordo com comunicado.

"São os primeiros resultados
de eficácia de um ensaio amplo
para testar o reforço da vacina
contra a covid-19", disseram as
duas empresas.

O estudo foi feito no perío-
do em que a variante Delta se
tornou a principal a circular.

"Esses resultados demons-
tram, mais uma vez, a utilidade
dos reforços para proteger a
população contra a doença", afir-

mou Albert Bourla, diretor-ge-
ral da Pfizer, citado no comuni-
cado.

A idade dos participantes fi-
cou em torno dos 53 anos.

Os resultados serão subme-
tidos às autoridades de regula-
ção "logo que seja possível",
acrescentaram as fontes.

Vários países já autorizaram
a administração de uma dose de
reforço contra o novo corona-
vírus para estimular a imunida-
de das pessoas vacinadas, que
costuma baixar ao fim de vários
meses, conforme estudos.

Nos Estados Unidos, os pe-
ritos da Agência de Medicamen-
tos (FDA, na sigla em inglês)
defenderam, no final de setem-
bro, uma terceira dose da Pfizer/
Biontech para determinadas po-
pulações de risco, como os mai-
ores de 65 anos.

"Os dados disponíveis suge-
rem imunidade em baixa em al-

gumas populações inteiramente
vacinadas", justificou a chefe
interina da FDA, Janet Woodco-
ck.

Na Europa, a Agência dos
Medicamentos (EMA) aprovou,
no início do mês, de forma mais
ampla, o princípio de uma ter-
ceira dose da Pfizer/Biontech
para os maiores de 18 anos, dei-
xando aos estados a escolha
mais precisa sobre as popula-
ções elegíveis.

A França, por exemplo, co-
meçou a administrar essa dose
de reforço a alguns grupos da
população: aos mais idosos
(seis meses após a vacinação) e
a pessoas com sistema imuno-
lógico frágil.

Outros governos estão indo
mais longe: em Israel, a tercei-
ra dose está disponível a partir
dos 12 anos de idade, cinco me-
ses após a vacinação.

O tema da terceira dose rea-

cendeu, entretanto, a questão das
desigualdades entre países ricos
e pobres, quando o acesso à pri-
meira dose da vacina continua
muito limitado em algumas re-
giões do mundo, especialmente
na África.

Em Portugal, depois de o
país ter atingido a meta de 85%
da população totalmente vacina-
da, em 9 de outubro, está sendo
administrada a terceira dose da
vacina contra a covid-19, com
prioridade para idosos com 80
anos ou mais e moradores de
abrigos que necessitam de cui-
dados contínuos, abrangendo,
nesta fase, as pessoas com 65
anos ou mais.

Na segunda-feira, foi inicia-
da a aplicação simultânea das
vacinas contra a gripe e a covid-
19 em Portugal continental,
com a previsão de vacinar cerca
de 2 milhões de pessoas. (Agên-
cia Brasil)

Com um fluxo de 2,2 mi-
lhões de passageiros ao lon-
go do último mês de setem-
bro, o Aeroporto Internaci-
onal de Guarulhos, na região
metropolitana de São Paulo,
registrou crescimento de
60,4% no movimento em
comparação com o mesmo
mês de 2020. No entanto, o
fluxo de pessoas ainda é
33,8% menor do que o re-
gistrado em 2019, antes da
pandemia de covid-19.

Os voos nacionais repre-
sentam, atualmente, 85,2%
do fluxo do aeroporto. Se-
tembro teve uma média diá-
ria de 478 pousos e decola-
gens domésticos, um cres-
cimento de 49,1% em rela-
ção ao mesmo período do
ano passado. Na comparação
com o período pré-pande-

mia, o movimento ainda é
21,7% menor.

Com média de 10,8 mil
passageiros por dia em se-
tembro, os voos internaci-
onais ainda registram queda
de 72,7% na comparação
com o movimento de 2019.
Entretanto, em relação ao
mesmo mês de 2020, o flu-
xo teve um aumento de
186,4%. O Aeroporto de
Guarulhos tem voos regula-
res para 29 destinos inter-
nacionais.

O movimento de cargas
cresceu 63% em compara-
ção com o ano passado e
13% sobre 2019, com 27,5
mil toneladas transportadas,
sendo 14 mil toneladas de
importações e 13,5 mil to-
neladas  de  expor tações .
(Agência Brasil)

Movimento no aeroporto
 de Guarulhos ainda

 é menor que o pré-pandemia

Secretário de Petróleo e Gás
 pede demissão do governo

O secretário de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
do Ministério de Minas e
Energia (MME), José Mauro
Coelho, pediu demissão do
cargo. A informação foi divul-
gada na quinta-feira (21) pela
assessoria da pasta. Não hou-
ve informação sobre as razões

da demissão e nem sobre quem
o substituirá.

Mauro Coelho estava no
cargo desde abril de 2020. An-
tes, trabalhou na Empresa de
Pesquisa Energética (EPE),
estatal do governo responsável
pelo planejamento do setor
elétrico.

"Após cerca de 14 anos no
serviço público, dos quais qua-
tro como Diretor de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis da Em-
presa de Pesquisa Energética
(EPE) e um ano e meio como
Secretário de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis do
Ministério de Minas e Energia

(MME), José Mauro Ferreira
Coelho deixa o serviço públi-
co", informou o MME.

Segundo a pasta, após o pe-
ríodo regulamentar de quaren-
tena, José Mauro retornará ao
setor energético nacional para
atuar na iniciativa privada.
(Agência Brasil)

Vice-presidente inaugura sede de
organização de cooperação amazônica

O vice-presidente Hamilton
Mourão participou na quinta-fei-
ra (21), em Brasília, da inaugu-
ração da sede da Organização do
Tratado de Cooperação Amazô-
nica (OTCA), uma organização
intergovernamental formada
por oito países amazônicos:
Bolívia, Brasil,  Colômbia,
Equador, Guiana, Peru, Surina-
me e Venezuela. Esses países
são signatários do Tratado de
Cooperação Amazônica. A
OTCA é o único bloco socio-
ambiental da América Latina.

Desde o início do ano pas-
sado, Mourão preside o Con-
selho Nacional da Amazônia
Legal e tem coordenado as
ações do governo de enfrenta-
mento ao desmatamento e de
combate às queimadas no bio-
ma, que é a maior floresta tro-
pical do planeta e alvo da aten-
ção internacional.

"Reafirmamos, em diferen-
tes foros internacionais, nosso
compromisso de fazer da OTCA
a organização de referência em
matérias de cooperação regio-
nal, de diálogo político e de po-

sicionamento comum sobre te-
mas da agenda internacional re-
lativos à Amazônia", afirmou.

"Única organização multi-
lateral sediada em território
brasileiro, a OTCA é um pa-
trimônio da diplomacia regi-
onal e conta com vasta expe-
riência na condução do diálo-
go político e da cooperação
regional em benefício dos
países amazônicos", destacou
o vice-presidente, durante a

inauguração da sede.
No mês passado, Mourão se

reuniu com um grupo de diplo-
matas, parlamentares e jornalis-
tas estrangeiros no Pará. A co-
mitiva realizou uma viagem pela
Amazônia brasileira para conhe-
cer a realidade regional e as
ações públicas para preservação
do bioma e desenvolvimento
econômico da região.

Em seu discurso, o vice-pre-
sidente fez um balanço à frente

do Conselho da Amazônia, des-
tacando as ações das Forças Ar-
madas na região, e outras inici-
ativas de governo para conter
atos ilícitos.

"O governo brasileiro recor-
reu de maneira excepcional às
Forças Armadas para apoiar o
combate aos crimes ambientais.
Aprimoramos os sistemas de
monitoramento e apoio à toma-
da de decisão, além de intensifi-
carmos os programas de regula-
rização ambiental e fundiária.
Autorizamos novas contrata-
ções para agências de fiscaliza-
ção ambiental e ampliamos o
engajamento de outras forças
de segurança pública, como a
Polícia Federal e a Força Naci-
onal, no combate aos ilícitos
ambientais."

"Graças a essas e outras me-
didas, conseguimos reverter a
trajetória de aumento do desma-
tamento que recebemos no iní-
cio do governo e estamos asse-
gurando as condições para uma
redução mais acelerada nos pró-
ximos meses", comentou.
(Agência Brasil)

F
ot

o/
R

om
ér

io
 C

un
ha

/ 
V

P
R


