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Brasil corta em 10% as tarifas
de bens e serviços importados
O governo brasileiro anunciou na sexta-feira (5) a redução em 10% das tarifas de importação de aproximadamente
87% dos bens e serviços importados. A decisão do Comitê
Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior
(Camex) tem validade até o dia
31 de dezembro de 2022.
Em nota conjunta,
divulgada pelo Ministérios da
Economia e das Relações Exteriores, o governo diz que a
medida “justifica-se pela situação de urgência trazida pela
pandemia de covid-19 e pela
necessidade de poder contar, de

Primeiro leilão do 5G
movimenta R$ 46,79 bilhões
Saúde incentiva check up para
homens no “Novembro Azul”
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Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens durante o dia.
À noite o céu fica
com muitas nuvens,
mas não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,51
Venda:
5,51
Turismo
Compra: 5,50
Venda:
5,68

EURO
Compra: 6,37
Venda:
6,37

28º C
16º C

Noite

25º C
15º C

Noite

24º C
16º C

Noite

Operações da PF investigam
fraudes em contas da Caixa
Econômica em SP
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na sexta-feira (5), as operações Fraudcard e Empório da
Fraude visando desarticular esquemas criminosos organizados
para a prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas na Caixa Econômica Federal.
Estão sendo cumpridos 24
mandados de busca e apreensão
e um mandado de prisão temporária nas cidades de São Paulo,

Saquarema Surf Festival
promoverá seis

Lucas Chianca competiu junto com o irmão nos tubos do Chile

O Saquarema Surf Festival
apresentado pela Prefeitura de
Saquarema vai promover seis
competições da World Surf League na semana de 15 a 21 de
novembro, com mais de 200 atletas se enfrentando nas ondas da
Praia de Itaúna. O evento é uma
realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A e licenciada pela WSL Latin America
para fazer etapas do WSL Qualifying Series, Pro Junior e Longboard. Serão 128 participantes
no Quiksilver Pro QS 3000 masculino, 32 no ROXY Pro QS
3000 feminino.
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Bruno Baptista testa
Ferrari no Bahrein
No domingo, 7, Bruno
Baptista participará do Rookie
Test oficial do WEC, o Campeonato Mundial de Endurance, no Circuito do Bahrein,
acelerando a Ferrari 488 GTE
Evo da Iron Lynx, uma das
equipes oficiais da Ferrari,
que corre na classe LMGTE-Am. Este será o terceiro teste do piloto na Europa
em duas semanas visando
disputar o campeonato de
uma c ategoria de endurance
em 2022.
Nos últimos dias, ele testou com o Mercedes-AMG
GT3 Evo da espanhola Madpanda Motorsport na Catalunha e com o Audi R8 LMS Evo
da belga Team WRT em Paul
Ricard. Ambas competem no
Fanatec GT World Challenge
Europe Endurance Cup
(GTWC Europe Endurance),
em que o piloto iria correr em

Foto/ Gabi Tomescu

Manhã

to do processo de negociação de
um novo acordo de reparação que
está sendo mediado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No
mês passado, duas audiências públicas foram realizadas em formato virtual.
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Jundiaí, Guarulhos, Mogi das
Cruzes, Biritiba Mirim e Santa
Isabel, além da quebra de sigilos
de dados dos investigados e sequestro de bens.
As ações são desdobramentos da força-tarefa Tentáculos,
instituída para a repressão a fraudes bancárias eletrônicas e que
envolve a cooperação entre a
Polícia Federal e as instituições
bancárias.
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Esporte

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Seis anos após a tragédia de
Mariana (MG), atingidos estão
tendo a oportunidade de expor
suas experiências e descontentamentos com a reparação nas altas esferas do Poder Judiciário.
O espaço foi garantido no âmbi-

Ferrari da Iron Lynx no WEC
2021 com o Mercedes-AMG
GT3 Evo da alemã Get Speed
Performance, não fosse a pandemia de covid-19 impedir a entrada de estrangeiros em diversos

países por vários meses.
“Foram muito bacanas os testes
com a Madpanda e a WRT, mas confesso que estou ansioso para guiar a
Ferrari da Iron Lynx.
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Copa SP de Kart:
Alberto Otazú terá
novos companheiros na
etapa final da Pro 500
Foto/ André Santos

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou a dissolução do
Parlamento e agendou as
eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro de
2022.
“Uma semana e um dia
depois da rejeição do Orçamento para 2022, comunico
que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30
de janeiro de 2022”, afirmou o presidente, em pronunciamento ao país, no Palácio de Belém, em Lisboa.
De acordo com a Constituição, as eleições legislativas antecipadas têm de ser
realizadas nos 60 dias seguintes à dissolução do Parlamento - que só poderá ser
decretada, portanto, a partir
de 1º de dezembro. O chefe
de Estado defendeu que “em
momentos como este existe sempre uma solução em
democracia, sem dramatizações nem temores, faz parte da vida própria da democracia: devolver a palavra ao
povo”.
Página 3

Seis anos após tragédia de
Mariana, voz de atingidos
chega ao CNJ

Redução de tarifas injetará
R$ 246 bi no PIB até 2040,
diz ministério

Foto/Nicolás Diaz

Presidente
de Portugal
dissolve
Parlamento
e antecipa
eleições

forma imediata, com instrumento que possa contribuir
para aliviar seus efeitos negativos sobre a vida e a saúde da
população brasileira”.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na sextafeira (5) que essa redução nas
tarifas de importação vai ajudar a moderar a inflação no
país. Ele comentou o corte nas
alíquotas durante sua participação na terceira edição da Conferência de Comércio Internacional e Serviços do Mercosul,
promovida pelo Conselho de
Câmaras de Comércio do bloco econômico.
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Alberto Otazú está preparado para a prova de 3 horas
de duração
A equipe Concept Kart/No
Fire/Cardoso Funilaria e Pintura vai participar da última etapa da Copa São Paulo de Kart
com nova formação. Como a
prova da Pro 500 que será realizada no Kartódromo Granja Viana (Cotia (SP) no sábado (6)
terá duração de três horas, Alberto Otazú (No Fire Service/
IMAB Metalúrgica/Cardoso Funilaria e Pintura/Speed Truck/
Rolley Ball/Bianchi Automóveis) convidou Rogério Cebola
e Augusto Coutinho para esta
prova de longa duração, substituindo o titular Nelson Reple,
que está em viagem para tratar
de assuntos profissionais.
“Estou feliz por meus amigos terem aceito o meu convi-

te para estrearem na Pro 500
ao meu lado. Eles estão se
adaptando e indo cada vez
melhores nos treinos, e por
isto acredito que teremos
uma boa performance nesta
prova”, confia Otazú, que
ocupa a quarta colocação no
campeonato.
Aluno deAlberto Otazú desde o início de sua carreira, e hoje
em dia um de seus principais
apoiadores, Rogério Cebola
também ficou feliz com o convite e experiência. “É uma
grande alegria receber este
convite de meu professor e
amigo, e uma expectativa enorme para a minha primeira corrida de Pro 500”, comemora
Rogério Cebola.
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Operações da PF investigam fraudes
em contas da Caixa Econômica em SP
Saúde incentiva check up para
homens no “Novembro Azul”
A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo está ofertando “check ups” gratuitos para homens com idade a partir de 50
anos no decorrer do Novembro
Azul, mês dedicado à prevenção
e combate ao câncer de próstata.
O programa “Filho que ama
leva o pai ao AME” funciona desde março de 2014 e já atendeu
neste ano 16,8 mil homens em
todo o Estado. Para facilitar a
rotina do cidadão, o atendimento pode ser agendado via 0800
(mais orientações abaixo).
Por meio da iniciativa, pacientes do público masculino
atendido nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) passam pela triagem com
profissionais de Enfermagem,
contando ainda com atendimento médico em cardiologia e urologia. Caso necessitem de exames complementares, estes são
realizados na unidade conforme
disponibilidade de agenda.
O atendimento é dividido
em pelo menos dois sábados.
No primeiro, o paciente passa

por uma consulta de enfermagem para avaliação do peso, altura e risco cardíaco, e realização de exames laboratoriais
de sangue e eletrocardiograma.
No sábado seguinte é agendado o retorno para as consultas com cardiologista e urologista para avaliação dos exames. Em caso de anormalidade, o paciente é encaminhado
para mais exames, com acompanhamento e tratamento.
O protocolo de atendimento
foi desenvolvido em parceria
com a Sociedade Brasileira de
Urologia e Socesp (Sociedade
Brasileira de Clínica Médica).
Para realizar o check-up é
preciso fazer o agendamento
pelo 0800-779-0000, informar a região que reside e o operador busca a oferta disponível
na referida região.
Os AMEs da Grande São
Paulo, Interior e Litoral do Estado envolvidos na campanha
funcionam geralmente aos sábados das 7h até 13h, mediante agendamento.
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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na sexta-feira (5), as operações Fraudcard e Empório da
Fraude visando desarticular esquemas criminosos organizados
para a prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas na Caixa Econômica Federal.
Estão sendo cumpridos 24
mandados de busca e apreensão
e um mandado de prisão temporária nas cidades de São Paulo,
Jundiaí, Guarulhos, Mogi das
Cruzes, Biritiba Mirim e Santa
Isabel, além da quebra de sigilos de dados dos investigados e
sequestro de bens.
As ações são desdobramentos da força-tarefa Tentáculos,
instituída para a repressão a
fraudes bancárias eletrônicas e
que envolve a cooperação entre

a Polícia Federal e as instituições bancárias.
Em razão da atuação integrada, a Operação Fraudcard teve
início após o recebimento de
informações encaminhadas pela
Caixa, informando a existência
de 128 contas fraudadas entre
julho de 2019 e janeiro de 2020.
De acordo com a PF, o esquema criminoso era praticado
através da alteração de endereços de correntistas, seguida da
solicitação de segunda via dos
cartões bancários, que, então, eram entregues em endereços pertencentes aos
próprios investigados ou pessoas a eles relacionadas.
Uma vez desbloqueados, os
cartões eram utilizados em
maquinetas registradas em nome

dos próprios envolvidos e de terceiros, mas que permaneciam na
posse dos investigados e no comércio formal.
A Operação denominada
Empório da Fraude iniciou com
a análise de informações inseridas na Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas, que
indicaram golpes em contas
bancárias por meio de aplicativo da Caixa. Os investigados
conseguiam alterar os endereços das vítimas, substituindoos por endereços próprios ou de
terceiros.
Posteriormente, também era
solicitada a segunda via dos cartões e, após seus recebimentos,
eram realizadas transações em
estabelecimentos comerciais.
Os trabalhos investigativos

identificaram a realização de 64
transações fraudulentas no período compreendido entre 1º de
janeiro a 10 de setembro de
2020.
O prejuízo causado pelas
condutas delituosas alcança o
valor de R$ 2.372.931,54. Mas,
segundo informou a PF, o valor
do prejuízo pode ser muito superior, o que será objeto de apuração com a análise dos materiais apreendidos.
Os delitos apurados são os
de associação criminosa (art.
288 do Código Penal), furto qualificado mediante fraude (art.
155, § 4º do Código Penal), uso
de documento falso (art. 304 do
Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). (Agência Brasil)

Governo e Prefeitura firmam
parceira para recursos em transporte
público e mobilidade
O Governador João Doria
junto com o Prefeito da Cidade
de São Paulo, Ricardo Nunes,
anunciaram na manhã de sextafeira (5) uma parceria que tem
como objetivo aprimorar a infraestrutura do transporte público da cidade. O Plano de
Mobilidade Urbana prevê 27
obras e representa investimento de mais de R$ 5 bilhões. Se rão implementados
novos modais, corredores, terminais e requalificação de equipamentos já existentes.
“A boa gestão pública é feita
conjuntamente. São Paulo é a
cidade do país com maior número de obras já autorizadas, nenhuma outra no Brasil tem um

volume de obras tão intenso e
volume de investimento tão expressivo quanto a capital”, disse
João Doria.
A primeira fase do plano prevê a construção dos corredores
BRT Radial Leste I e II, BRT Aricanduva e Chucri Zaidan, requalificação de quatro corredores
de ônibus, além da implantação
do novo Terminal Itaquera. Somente nessas intervenções serão aplicados R$ 1,4 bilhão,
quantia que será dividida igualmente entre os governos municipal e estadual.
O programa prevê a implantação de 11 novos corredores de
ônibus, o que representa mais de
90 km de corredores, 30 km de

requalificação de faixas exclusivas de ônibus, além da construção de quatro novos terminais, seis estruturas viárias, além
do prolongamento da Avenida
Auro Soares de Moura Andrade. As novas intervenções irão
beneficiar mais de 3 milhões
de paulistanos em todas as regiões da cidade.
As tratativas para retomada
das obras do BRT Radial Leste, que terá início no Centro da
cidade, já foram iniciadas. Atualmente, estão sendo consolidadas as novas diretrizes do
corredor para posterior licitação dos projetos. O BRT Radial Leste beneficiará mais de
185 mil pessoas por dia.

Para a Zona Leste, também
estão em andamento os estudos
para a contratação do dos trechos II e III do BRT Radial Leste, além do desenvolvimento dos
projetos necessários para a implantação do corredor BRT Aricanduva.
Dentro do programa, está em
planejamento a construção dos
corredores Itaquera I e II, Perimetral Itaim Paulista e corredor
Celso Garcia, além da requalificação do corredor Amador Bueno da Veiga. Visando a redução
do tempo de viagem e a facilitação do deslocamento dos moradores, serão construídos três
novos terminais: Itaquera, São
Mateus e Itaim Paulista.

Governo de SP inaugura estação
João Dias da CPTM e apresenta
novo cartão de mobilidade
O Governador João Doria
inaugurou na sexta-feira (5) a
estação João Dias da Linha 9Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
– CPTM. A estação, 20ª parada da Linha 9-Esmeralda, é a
primeira da companhia de
trens a ser construída pela iniciativa privada e doada ao Governo de São Paulo.
Durante o evento, Doria
também lançou o TOP, novo
cartão de mobilidade para os
transportes sobre trilhos e
ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU na Região
Metropolitana de São Paulo. O
anúncio faz parte do plano de
modernização dos meios de
pagamento dos transportes metropolitanos.
“Estamos inaugurando essa
estação em tempo recorde, graças ao trabalho contínuo e à referência da eficiência, da rapidez da entrega e a observância dos
princípios desse governo, que é
priorizar as suas ações para os
mais vulneráveis, para atender
aos cidadãos que precisam do
transporte coletivo para chegar ao
trabalho e retornarem às suas casas. É a primeira vez que temos
uma estação de transporte coletivo de trilho feita integralmente pela livre iniciativa”, afirmou
o Governador João Doria.
O projeto e construção da
nova estação foram feitos pela
Brookfield Properties e a adequação da via pela CPTM. A partir deste sábado (6), a estação
começa a funcionar em horário
integral, das 4h à meia-noite,
beneficiando cerca de 10 mil
passageiros por dia.
A entrega da estação João
Dias à população integra o projeto de expansão da Linha 9-Esmeralda com investimento total de R$ 975 milhões e o objetivo de ampliar as opções de
mobilidade e transporte público no extremo sul da capital
paulista, que ainda inclui as es-

tações Bruno Covas-MendesVila Natal, inaugurada em agosto deste ano, e Varginha, prevista
para ser entregue em 2022. A
estimativa é que cerca de 110
mil passageiros passem a utilizar a Linha 9-Esmeralda diariamente com o funcionamento
integral dessas estações.
“Seguimos o compromisso
de facilitar a mobilidade dos
milhares de cidadãos que utilizam o transporte público. Entregamos a estação João Dias à
população que vive e trabalha
nesta região. Juntamente com
isso, demos mais um passo na
modernização do já conhecido
cartão de transporte, com diversos benefícios e novas soluções, algumas ainda inéditas no
contexto da mobilidade urbana
brasileira”, ressaltou o Secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli.
Iniciada em março de 2020,
a construção contou com investimento de R$ 81 milhões, sendo R$ 60 milhões custeados
pela iniciativa privada, fruto de
um convênio assinado em 2014
entre a CPTM e a Brookfield
Properties, e outros R$ 21 milhões de recursos da CPTM.
Localizada a 1,9 km da estação Granja Julieta e a 2 km de
Santo Amaro, e construída em
uma área de 5,6 mil m², a nova
estação oferece acessibilidade
plena com três escadas rolantes, três elevadores e itens que
garantem a sustentabilidade arquitetônica com gerador próprio de energia, sistema de detecção e combate a incêndio,
mecanismo para captação e reaproveitamento de água de chuva, sistema de energia solar,
além de recursos tecnológicos
para monitoramento completo
por câmeras.
Outro ponto de destaque é
a passarela de transposição da
Marginal Pinheiros com 53,4
metros de extensão, que conecta a plataforma de embar-

que à estação.
“A parceria com a iniciativa
privada garante melhoria contínua da prestação de serviço nos
trens da CPTM a favor da mobilidade de milhares de passageiros. Por ser uma estação intermediária, a construção foi
um grande desafio tanto do ponto de vista técnico de engenharia como operacional, uma vez
que circulação de trens não deixou de funcionar”, afirmou Pedro Moro, presidente da CPTM.
“A inauguração da estação
João Dias traz uma nova alternativa de mobilidade para a cidade. A formalização da doação
da estação por parte da Brookfield Properties mostra como a
parceria entre a iniciativa privada e o poder público pode deixar um legado permanente para
a sociedade. Hoje entregamos
este equipamento urbano de alta
qualidade que vai beneficiar todos que moram e trabalham na
região”, destacou o CEO da
Brookfield Properties no Brasil, Roberto Perroni.
Cartão TOP
O novo cartão de mobilidade para os transportes sobre trilhos e ônibus intermunicipais vai
substituir o cartão BOM gradativamente. A nova etapa é fundamental no processo de modernização dos meios de pagamento no Metrô, CPTM e agora na
EMTU. A novidade também vai
permitir novas funcionalidades
para os passageiros que utilizam
o cartão de transporte sem interferir nos serviços e vantagens
já presentes no BOM, como o
desconto de R$ 1,50 na integração entre ônibus e trilhos.
Pela primeira vez, uma única plataforma agregará e integrará funções de pagamento de
transporte, débito e crédito, e
futuramente diversos outros
serviços de relevância ao cidadão. Desde o lançamento, serão
oferecidos serviços financei-

ros, como a Conta Digital e o
cartão multifuncional, que,
além de cartão de transporte,
também é cartão de débito e
crédito aceito em mais de 2
milhões de estabelecimentos
comerciais. O cidadão poderá
escolher a opção apenas para o
transporte.
Entre as outras novidades
deste lançamento está a integração do cartão com o aplicativo
TOP que, além da venda dos Bilhetes Digitais QR Code, também possibilita a gestão da conta digital e das funcionalidades
de transporte, débito e crédito
do cartão. Outro diferencial que
estará presente em período de
teste na nova Estação João Dias
é o pagamento por aproximação
em duas catracas por meio das
bandeiras Mastercard, Visa e
ELO. Elas estão sinalizadas
para facilitar o embarque. A
compra de bilhetes também
pode ser feita por meio do aplicativo TOP para celular, WhatsApp e máquinas de autoatendimento e estabelecimentos credenciados.
Assim como o BOM, o Cartão TOP poderá ser usado para
embarque nas linhas intermunicipais da EMTU na Região Metropolitana de São Paulo, na
CPTM e no Metrô. A mudança
de BOM para TOP começa no
dia 5 de novembro com os cartões BOM Vale-Transporte e, a
partir de dezembro, será ampliada para os cartões BOM Comum. Os cartões BOM Escolar,
Sênior e Especial serão trocados no início de 2022.
O novo cartão poderá ser retirado gratuitamente em um dos
postos presenciais ou entregue
em domicílio (com custo de
envio). O calendário, informações e locais de troca do cartão estão disponíveis em:
www.boradetop.com.br. A data
de fim do funcionamento dos
atuais cartões BOM será divulgada nas próximas semanas.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Brasil corta em 10% as tarifas de
bens e serviços importados
O governo brasileiro anunciou na sexta-feira (5) a redução
em 10% das tarifas de importação de aproximadamente 87%
dos bens e serviços importados.
A decisão do Comitê Executivo
de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) tem validade até o dia 31 de dezembro
de 2022.
Em nota conjunta, divulgada
pelo Ministérios da Economia e
das Relações Exteriores, o governo diz que a medida “justifica-se pela situação de urgência
trazida pela pandemia de covid19 e pela necessidade de poder
contar, de forma imediata, com
instrumento que possa contribuir para aliviar seus efeitos negativos sobre a vida e a saúde da
população brasileira”.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na sextafeira (5) que essa redução nas
tarifas de importação vai ajudar
a moderar a inflação no país. Ele
comentou o corte nas alíquotas
durante sua participação na terceira edição da Conferência de
Comércio Internacional e Serviços do Mercosul, promovida
pelo Conselho de Câmaras de
Comércio do bloco econômico.
“A nossa Tarifa Externa Comum ainda é muito elevada e
isso num momento como o atual, em que nós temos uma pressão inflacionária forte na economia brasileira e gostaríamos de
dar um choque de oferta, facilitar a entrada de importações para
dar uma moderação nos reajus-

tes de preços, é o momento ideal para fazer uma abertura, ainda
que tímida, da economia”, afirmou o ministro.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, defendeu
na sexta-feira (5) que a TEC preserve a competitividade das empresas nacionais, mas que resulte
ao mesmo tempo numa redução
dos preços internos no bloco.
O chanceler brasileiro falou
sobre o tema em declaração
conjunta à imprensa após receber seu homólogo paraguaio,
Euclides Azevedo, no Palácio do
Itamaraty, em Brasília. França
disse que ambos os países alcançaram uma “coincidência” no
debate sobre uma nova tarifa.
“Coincidência entre Brasil e
Paraguai na concepção de um
Mercosul moderno, na necessidade de um consenso para que
possamos trabalhar numa tarifa
externa comum que traga competitividade e também uma modicidade de preços aos nossos
consumidores”, disse França.
A medida havia sido acertada com a Argentina no início do
outubro, mas dependia da aprovação dos outros sócios do bloco, Paraguai e do Uruguai, para
entrar em vigor.
A decisão atinge 87% dos
produtos de fora do Mercosul.
Por terem tratamento distinto
dentro do bloco, automóveis e
produtos sucroalcooleiros pagam tarifas externas comuns
próprias e não tiveram o Imposto de Importação reduzido.

Com a decisão, um produto
que paga 12% para entrar no Brasil pagará 10,8%. Segundo o Ministério da Economia, a TEC média do Mercosul está em torno de
13%, contra a média de 4% e 5%
observada no resto do mundo.
Por ser uma união aduaneira, o Mercosul taxa a maioria dos
produtos de fora do bloco de
forma igual por meio da Tarifa
Externa Comum (TEC), eliminando as tarifas internas na circulação desses bens entre os
países do bloco. Além de produtos com tratamento especial,
cada país pode estabelecer uma
lista com até 100 exceções.
Geralmente, os bens na lista
de exceção abrangem itens não
produzidos em nenhum país do
Mercosul classificados como
essenciais por determinado país
do bloco. Também existe um
mecanismo chamado de ex-tarifário, que permite reduzir a zero
a alíquota para bens de capital
(máquinas e equipamentos) e de
equipamentos de informática e
telecomunicações.
Em relação aos demais produtos, as regras do bloco proíbem o corte de tarifas externas
de forma unilateral. Para evitar
o descumprimento do tratado do
Mercosul, o Brasil recorreu a
um dispositivo que permite a
adoção de medidas voltadas para
a proteção da vida e da saúde da
população, usando a pandemia de
covid-19 como justificativa.
Segundo o Ministério da
Economia e o Itamaraty, a redu-

ção é temporária, e o governo
brasileiro continuará a trabalhar
para modernizar o Mercosul e
reformular a TEC, que nunca tinha sido revisada em mais de 25
anos de existência. “O Brasil
permanece plenamente engajado
nas negociações em curso no
Mercosul. Os Ministérios da
Economia e das Relações Exteriores reiteram o caráter excepcional e temporário da presente
resolução, ao mesmo tempo em
que reafirmam seu compromisso com o Mercosul”, explicou
o comunicado.
Apesar do acordo recente
com a Argentina, as negociações
para que Uruguai e Paraguai aceitassem a redução da TEC estavam
travadas. Inicialmente, o Uruguai
queria a redução da TEC em 20%
neste ano e para todos os produtos de fora do bloco. A Argentina queria redução de apenas 10%
para alguns produtos.
Posteriormente, o governo
brasileiro passou a apoiar uma
redução em etapas: 10%, em
2021, e 10%, em 2022. No entanto, a Argentina continuava resistindo e aceitava a redução
máxima da TEC em 10%.
Na reunião entre os chanceleres da Argentina e do Brasil no
mês passado, o país vizinho concordou em ampliar a lista de produtos com TEC reduzida. Em contrapartida, o governo brasileiro se
comprometeu a financiar a construção de um gasoduto da reserva argentina de Vaca Muerta para
o Brasil. (Agencia Brasil)

Primeiro leilão do 5G
movimenta R$ 46,79 bilhões
O leilão do 5G, para selecionar as operadoras de serviços
de conectividade utilizando a
quinta geração da telefonia móvel, arrecadou R$ 46,79 bilhões.
O valor ficou abaixo dos R$ 50
bilhões previsto inicialmente
pelo governo, pois nem todos os
lotes foram arrematados. A informação foi divulgada na sexta-feira (5) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) após o encerramento da análise das propostas.
De acordo com o órgão, ainda assim, considerando as faixas
contratadas, houve ágio (valor
acima do previsto) de R$ 5 bilhões, cerca de 12%. Nos próximos dias, o governo e a Anatel devem decidir se esse valor total será destinado como
outorga ao governo ou se serão revertidos em investimentos no setor.
Segundo a Anatel, é comum
em leilões que alguns lotes
não sejam contratados. Nesse
leilão, mais de 85% de tudo
que foi colocado a venda foi
comercializado e todas as
obrigações de cobertura foram
assumidas. Os lotes que sobraram poderão ser reeditados em
um novo leilão.
O processo licitatório começou na quinta-feira (4),
quando as operadoras já em atuação no país, Claro, Vivo e

TIM, arremataram o lote principal do leilão, de abrangência
nacional, pelo valor de R$ 1,1
bilhão. Além delas, no âmbito
regional, empresas atuantes
como Sercomtel e Algar Telecom também levaram lotes e
seis novas operadoras entrarão
em operação no mercado Winity II, Brisanet, Consórcio
5G Sul, Neko, Fly Link,
Cloud2u.
O leilão consistiu em uma
concorrência em quatro faixas
de radiofrequências - 700
MHz; 2,3 GHz; 3,5 GHz; e 26
GHz, que têm finalidades específicas de mercado, divididas em diversos lotes.
Do valor total arrecadado,
R$ 7,4 bilhões (incluído o ágio
de R$ 5 bilhões) serão em outorgas para o governo e o restante será utilizado pelas empresas vencedoras em compromissos definidos em edital. O
objetivo dessas contrapartidas
é garantir investimentos no setor para sanar as deficiências de
infraestrutura, modernizar as
tecnologias de redes e massificar o acesso a serviços de telecomunicações do país.
“Nosso país tem uma escassez muito grande de internet, tem
um deserto digital enorme, e
pela primeira vez teremos a garantia e a certeza que todos os
valores arrecadados nesse leilão

iremos converter em benfeitorias para a população”, disse o
ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante coletiva à imprensa para apresentar os resultados do leilão.
Entre esses compromissos
estão as obrigações de investimentos com tecnologia 4G ou
superior em áreas sem cobertura, como pequenas localidades e
rodovias federais. Para os municípios com mais de 30 mil habitantes, está previsto o atendimento já com tecnologia 5G.
Nas capitais e no Distrito Federal, o 5G deverá começar a ser
oferecido pelas vencedoras do
leilão antes de 31 de julho de
2022 e haverá um cronograma
de implantação para as demais
cidades até 2029.
Além disso, o edital também
contempla recursos para a implementação de redes de transporte em fibra ótica na Região
Norte e a construção da Rede
Privativa de Comunicação da
Administração Pública Federal,
para sustentação dos serviços de
governo. Já os recursos das autorizações da faixa de 26 GHz,
cerca de R$ 3,1 bilhões arrecadados, serão destinados a projetos de conectividade de escolas
públicas, ainda a serem definidos pelo Ministério da Educação. Esse valor, segundo a Anatel, é significativo e suficiente

para garantir cobertura 5G para
as escolas de educação básica do
país.
O 5G é uma nova tecnologia
que amplia a velocidade da conexão móvel e reduz a latência,
permitindo novos serviços com
conexão com segurança e estabilidade que abrem espaço para
o uso de novos serviços em diversas áreas, como indústria, saúde, agricultura e na produção e
difusão de conteúdos.
Diferente das mudanças nas
gerações passadas, do 2G, 3G e
4G, não se trata apenas de aumento de velocidade de conexão,
mas também na especificação de
serviços que permitam o atendimento a diferentes aplicações,
em especial àquelas relacionadas
à chamada Internet das Coisas
(IoT), que é o uso coordenado e
inteligente de aparelhos para controlar diversas atividades.
Ao conectar objetos do cotidiano – como eletrodomésticos, smartphones, roupas e automóveis – à internet (e entre
si), a tecnologia 5G permitirá
até mesmo a realização de procedimentos médicos delicados
a distância, além de sistemas de
direção automática de carros e
as mais diversas tecnologias de
automação e inteligência artificial, inclusive para a agricultura, a indústria e as cidades.
(Agencia Brasil)

Presidente de Portugal
dissolve Parlamento e
antecipa eleições
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou a dissolução do Parlamento e agendou as eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro de 2022.
“Uma semana e um dia depois da rejeição do Orçamento para
2022, comunico que decidi dissolver a Assembleia da República
e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022”, afirmou o
presidente, em pronunciamento ao país, no Palácio de Belém,
em Lisboa.
De acordo com a Constituição, as eleições legislativas antecipadas têm de ser realizadas nos 60 dias seguintes à dissolução
do Parlamento - que só poderá ser decretada, portanto, a partir
de 1º de dezembro. O chefe de Estado defendeu que “em momentos como este existe sempre uma solução em democracia,
sem dramatizações nem temores, faz parte da vida própria da
democracia: devolver a palavra ao povo”.
Sobre a escolha da data das eleições, Marcelo Rebelo de
Sousa argumentou que campanha eleitoral, bem como os debates audiovisuais que a devem anteceder” no Natal ou no Ano Novo
são indesejáveis e podem ser meio caminho para um aumento da
abstenção.
“O sensato é apontar para debates e campanha, a começar em
2022, mas não em cima do Ano Novo, e ainda assim termos eleições em janeiro - como eu disse desde o primeiro momento -,
compatibilizando rapidez com a devida atenção a um período
sensível na vida das pessoas”, acrescentou.
O presidente afirmou que, nos termos da Constituição, ouviu
os partidos com representação parlamentar, o Conselho de Estado, que deu parecer favorável, por maioria, à dissolução do Parlamento, e analisou a situação econômica, social e financeira
antes de fazer a comunicação ao país.
Ao final da mensagem, disse aos portugueses que confia em
seu espírito democrático e bom senso para escolher aqueles que
irão votar rapidamente o Orçamento.
O Orçamento do Estado para 2022 foi derrubado na votação
em 27 de outubro. O projeto teve votos a favor apenas da bancada do PS e abstenções do PAN e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. (Agencia Brasil)

Pfizer: comprimido antiviral
reduz risco de covid-19 grave
em 89%
Um teste do comprimido antiviral experimental contra covid-19, da Pfizer, foi interrompido antes do previsto depois que
se demonstrou que o remédio diminui em 89% as chances de
hospitalização ou morte em adultos com risco de desenvolver a
doença de forma grave, anunciou a empresa na sexta-feira (5).
Os resultados parecem superar os do comprimido molnupiravir, da MSD, que no mês passado mostrou diminuir à metade a
probabilidade de hospitalização ou morte de pacientes de covid19 também com risco alto de desenvolverem uma doença grave.
Nenhuma das empresas disponibilizou os dados completos
dos testes.
A Pfizer disse que pretende apresentar resultados provisórios do teste de seu comprimido - que é administrado juntamente
com um antiviral mais antigo chamado ritonavir - à Agência de
Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) como
parte da solicitação de uso emergencial que fez em outubro.
O tratamento combinado, que terá o nome comercial Paxlovid,
consiste em três comprimidos administrados duas vezes por dia.
A análise planejada de 1.219 pacientes do estudo da Pfizer
analisou hospitalizações ou mortes de pessoas diagnosticadas
com covid-19 de branda a moderada, com pelo menos um fator
de risco de desenvolvimento da doença de forma grave, como
obesidade ou idade avançada.
A farmacêutica informou ainda que 0,8% dos que receberam
o medicamento três dias depois do surgimento de sintomas foram hospitalizados, e que nenhum havia morrido depois de 28
dias de tratamento. (Agencia Brasil)

Produto Interno Bruto cresceu 1,2% em
2019, chegando a R$ 7,389 trilhões
Em 2019, o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro, que é a
soma de todos os bens e serviços
produzidos no país, teve alta de
1,2% ante 2018 e atingiu R$
7,389 trilhões. O PIB per capita
foi de R$ 35.161,70, uma alta de
0,4%. Os dados são do Sistema de
Contas Nacionais 2019, divulgados na sexta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O instituto explica que o que
o Sistema de Contas Nacionais
agrega novos dados às Contas Nacionais Trimestrais, mais amplos
e detalhados, tanto do IBGE como
de fontes externas.
Segundo os dados apresentados hoje, em 2019 nove dos 12
grupos de atividades econômicas
registraram crescimento ou estabilidade. A agropecuária cresceu
0,4%, a indústria caiu 0,7% e os
serviços cresceram 1,5%.
O consumo das famílias, que
responde por 74,8% da demanda

final e por 63,7% do PIB, cresceu 2,6%. “A variação média de
preços dos bens e serviços consumidos pelas famílias foi de
3,7% e o valor do consumo final
per capita mensal das famílias passou de R$ 1.768,05, em 2018,
para R$ 1.865,97, em 2019”, indica o IBGE.
A despesa de consumo final do
governo caiu 0,5%, após alta de
0,8% em 2018. Já a Formação
Bruta de Capital Fixo (FBCF) subiu 4%, somando R$ 1,1 trilhão
em 2019, o segundo resultado
positivo depois de quatro quedas
consecutivas. A taxa de investimento ficou em 15,5%, um crescimento de 0,4 pontos percentuais em relação a 2018, voltando
ao patamar de 2016.
Revisão no PIB
De acordo com o IBGE, o
crescimento do PIB em 2019 foi
revisado de 1,4% para 1,2%.
“Essa revisão decorreu, prin-

cipalmente, da incorporação de
novos dados sobre o impacto econômico do rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Com isso, a queda da Indústria extrativa mineral
foi ajustada de -0,9% para 9,1%. O impacto dessa revisão
sobre a taxa de crescimento do
Valor Adicionado Bruto da Indústria foi de -1 ponto percentual”, informa o instituto.
Com a taxa de 2019, o país
registra três anos seguidos de
crescimento no PIB, com 1,8%
em 2018 e 1,3% em 2017. Porém, essas altas não foram suficientes para reverter a queda de
6,7% acumulada em 2015 e 2016,
segundo o IBGE.
O instituto destaca que o crescimento de 1,2% em 2019 foi
decorrente do aumento de 1% no
valor adicionado bruto, com destaque para o grupo serviços que
cresceu 1,5%. Os impostos sobre produtos, líquidos de subsídi-

os, cresceram 2,7%.
O comércio subiu 1,6% em
2019, com destaque para o volume do milho em grão (42%), caminhões e ônibus (23%) e álcool
(13,8%). As atividades imobiliárias cresceram 2,4% e outras atividades de serviços cresceram 2,8%.
Aatividade energia elétrica, gás
natural e outras utilidades cresceu
3,2%, enquanto água, esgoto e gestão de resíduos cresceu 1,1%. A
construção reverteu os resultados
negativos apresentados desde 2014
e em 2019 teve alta de 1,9%.
Financiamento da economia nacional
O IBGE destaca, ainda, que a
necessidade de financiamento da
economia brasileira foi de R$ 241
bilhões em 2019, uma alta de
44,5% em relação a 2018, quando atingiu R$ 166,7 bilhões.
“Contribuiu para o aumento, o
desempenho do comércio exterior, pois enquanto as exportações

de bens e serviços apresentaram
crescimento nominal de 1,8%
(R$ 1,03 trilhão, em 2018, contra R$ 1,04 trilhão, em 2019), as
importações de bens e serviços
experimentaram maior elevação,
de 9,4% (de R$ 997 bilhões, em
2018, para R$ 1,1 trilhão, em
2019)”, informou o instituto.
Outra contribuição para o resultado foi o aumento líquido do
envio de rendas de propriedade ao
resto do mundo, que, segundo os
dados do IBGE, passou de R$
195,7 bilhões em 2018, para R$
199,1 bilhões.
Após três anos de crescimento, a poupança bruta caiu, passando de R$ 507,9 bilhões, em 2018,
para R$ 438,6 bilhões, em 2019.
A capacidade de financiamento
das empresas financeiras passou
de R$ 149,8 bilhões para R$
132,3 bilhões, uma queda nominal de 11,7%.
A necessidade de financiamento do setor público, no setor

de governo geral, teve queda de
14%, passando de R$ 429,2 bilhões em 2018, para R$ 369,6 bilhões em 2019. O movimento se
explica pelo crescimento de
7,9% da receita total, influenciado pelos R$ 83,9 bilhões em receita no bônus de partilha na produção de petróleo do pré-sal, apesar da variação de 5,9% das despesas das três esferas de governo.
No setor famílias, 2019 teve
crescimento nominal de 6,4% na
despesa de consumo final, mas a
capacidade de financiamento das
famílias aumentou 13,6%, chegando ao valor de R$ 184,6 bilhões. A remuneração dos empregados subiu 5,3%, as rendas de
propriedade recebida aumentaram
6,5% e as rendas de propriedade
pagas caíram 5,3%.
Outra contribuição para o resultado foi o aumento de 9,2% em
termos nominais dos benefícios
sociais recebidos pelas famílias.
(Agencia Brasil)
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Redução de tarifas injetará R$ 246 bi
no PIB até 2040, diz ministério
Fiocruz entrega mais 3,5 milhões
de vacinas ao PNI
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) entregou na sexta-feira (5) ao Ministério da Saúde
mais um lote da vacina AstraZeneca contra a covid-19, produzida no Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Foram liberadas cerca de
3,5 milhões de vacinas para o almoxarifado designado pelo ministério, para posterior distribuição para os estados.

Com a entrega de 1,3 milhão de doses na quarta-feira
(3), a Fiocruz atingiu mais de
4,8 milhões de doses encaminhadas esta semana ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Ao todo, a Fiocruz já entregou 125,8 milhões de vacinas contra a covid-19 ao
PNI até esta sexta-feira.
(Agencia Brasil)

Dois coordenadores do Inep
pedem exoneração
Dois coordenadores do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) pediram demissão: o coordenador-geral de
Logística da Aplicação, Hélio
Júnio Rocha Morais, e o coordenador-geral de Exames para
Certificação, Eduardo Carvalho
Sousa. Os pedidos foram registrados no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI).
As duas coordenações estão
ligadas à realização de avaliações como o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), que
será nos próximos dias 21 e 28,
e do Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja), entre outros.
O pedido de Morais foi registrado na sexta-feira (5) no sistema e o de Sousa, na quarta-feira
(3). Ambos pedem a exoneração
dos cargos e dos encargos de fiscais de contratos do Enem, Encceja e de outras avaliações.
Os pedidos ocorrem em
meio à publicização da insatisfação dos servidores da autarquia
com a atual gestão de Danilo
Dupas Ribeiro, que ocupa a presidência do Inep. Na quinta-feira (4), os trabalhadores realizaram assembleia em frente à sede
da autarquia, em Brasília.
“A iniciativa faz parte das

ações que buscam resguardar o
corpo técnico do Inep e, consequentemente, a integridade
das avaliações e das estatísticas educacionais que são entregues à sociedade”, destaca
em carta a Associação dos Trabalhadores do Inep.
No comunicado, a associação relata que há casos de “assédio moral, desmonte nas diretorias, sobrecarga de trabalho e de funções e desconsideração dos aspectos técnicos
para a tomada de decisão”. Diante desse cenário, os servidores alertam para possíveis vulnerabilidades de exames, avaliações, censos e estudos realizados pela autarquia.
O Inep é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da
Educação (MEC). O instituto é
responsável por avaliações nacionais, como o Enem e o Sistema Nacional da Educação
Básica (Saeb), por exames internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes (Pisa), e por indicadores de qualidade da educação, como o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb). Também realiza os censos da Educação Básica e Superior e diversos outros estudos voltados para a educação. (Agencia Brasil)

Marília Mendonça e mais
quatro pessoas morrem
em queda de avião
O Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais confirmou na
tarde de sexta-feira (5) que a
cantora Marília Mendonça
está entre os mortos na queda de um avião de pequeno
porte no distrito de Piedade
de Caratinga, no município de
Caratinga (MG).
“O Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais informa que na sexta (5) ocorreu a
queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech
Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG
confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as
vítimas fatais”, diz nota divul-

gada pela corporação.
Em nota, a assessoria da
cantora informou que também
morreram no acidente o produtor Henrique Ribeiro, o tio
e assessor de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias
Filho, o piloto e o copiloto
da aeronave. “O avião decolou de Goiânia com destino
a Caratinga/MG, onde M arília teria uma apresentação esta
noite”, informou a assessoria
da cantora.
Segundo a Polícia Civil de
Minas Gerais, até o final da tarde de sexta-feira 2 corpos já
haviam sido removidos para a
realização de necropsia.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS. PROCESSO Nº 0000327-38.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) CENTRO CÍVICO ESCOLAR ANGLO LATINO, CNPJ 66.865.684/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de sentença por parte de Grupo Peraltas Ltda, para receber a quantia de R$ 54.818,42 (março/2020). Estando a
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e
acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre
o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [05,08]

Paz e não guerra
Isaías 2:4, 11, 12
Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos
povos. Eles farão de suas espadas, arados e de suas lanças, foices.

Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra.
O olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens
será abatido; somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor
dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados;
COMENTÁRIO: A palavra de Deus afirma que haverá paz e
não haverá guerra. A arrogância será banida para fora dos corações,
e das nações. Os orgulhosos e altivos serão todos humilhados.

A redução em 10% da Tarifa
Externa Comum (TEC) para a
importação de 87% dos produtos de fora do Mercosul injetará
R$ 246 bilhões na economia brasileira até 2040, disse na sextafeira (5) o secretário especial de
Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais do Ministério da
Economia, Roberto Fendt. Segundo ele, as exportações aumentarão R$ 280 bilhões no mesmo
período, com a inserção internacional da indústria brasileira.
A medida aumentará as importações em R$ 290 bilhões e
os investimentos em R$ 139 bilhões no mesmo período. Em
relação à inflação, a redução da
TEC reduzirá em 0,3% o nível
de preços de longo prazo (entre
10 e 15 anos), informou Fendt,
mas pode ter um impacto maior
no curto prazo.
De acordo com o secretário

especial, a necessidade de conter a inflação justificou a urgência da medida, que valerá até 31
de dezembro de 2022. “A razão
de termos tomado essa medida
agora, antes de que tenhamos um
consenso entre os quatro membros do Mercosul é a necessidade e urgência de atuar sobre a
inflação”, disse o secretário.
O secretário especial disse
que as taxas de juros são o principal instrumento do governo
para controlar a inflação. No
entanto, acrescentou que a redução das tarifas também pode
contribuir para segurar os preços, principalmente em um momento de alta acentuada do dólar e de restrições a fluxos comerciais, que encarecem os fretes internacionais.
Fendt esclareceu que a decisão não é ilegal porque está amparada em artigo do Tratado de

Montevidéu do Mercosul, que
permite medidas unilaterais
(sem o aval dos outros países do
bloco) em caso de proteção da
vida e da saúde da população.
Negociações
Apesar de a medida ser temporária, o secretário especial
informou que o governo pretende negociar com os países do
Mercosul, ao longo dos próximos meses, para que a redução
seja permanente. Segundo Fendt, a Argentina e o Paraguai aceitaram a redução em 10% das tarifas dos itens produzidos fora
do Mercosul, e o Uruguai também é favorável ao corte da TEC,
mas pede liberdade para que os
países do bloco negociem acordos bilaterais fora do Mercosul.
Inicialmente, informou o secretário, o Brasil defendia que
todos os produtos de fora do

Mercosul tivessem a tarifa de importação reduzida em 10%. No
entanto, após negociações com a
Argentina, veículos, alguns tipos
de autopeças e produtos em regimes especiais, como vestuário,
calçados, lácteos e pêssegos, tiveram as tarifas mantidas.
Para o secretário especial, a
redução da TEC é essencial para
a modernização do Mercosul. A
medida, comentou, ajudará a valorizar o bloco econômico.
“Desde que a TEC foi criada, em
1994, esse é o primeiro movimento concreto, ambicioso, de
redução da nossa tarifa externa
comum. Não se trata aqui de um
movimento hostil ao Mercosul,
o Brasil valoriza o Mercosul, o
Brasil na verdade quer um Mercosul forte, moderno, que de
fato responda aos anseios da sociedade brasileira”, concluiu.
(Agencia Brasil)

Seis anos após tragédia de Mariana,
voz de atingidos chega ao CNJ
Seis anos após a tragédia de
Mariana (MG), atingidos estão
tendo a oportunidade de expor
suas experiências e descontentamentos com a reparação nas
altas esferas do Poder Judiciário. O espaço foi garantido no
âmbito do processo de negociação de um novo acordo de reparação que está sendo mediado
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No mês passado,
duas audiências públicas foram
realizadas em formato virtual.
Cada uma delas durou cerca de
seis horas, e cada atingido pôde
falar por cinco minutos. Mais
um encontro está previsto para
1º de dezembro.
A tragédia de Mariana ocorreu no dia 5 novembro de 2015,
quando o rompimento de uma
barragem da mineradora Samarco causou a morte de 19 pessoas e gerou impactos em dezenas
de cidades mineiras e capixabas
situadas na Bacia do Rio Doce.
Em março de 2016, foi firmado
o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) que
estabeleceu os 42 programas
atualmente em andamento. O
acordo foi firmado entre a Samarco, suas acionistas Vale e
BHP Billiton, a União e os governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo. Para administrar
as medidas previstas e custeadas
pelas mineradoras foi criada a
Fundação Renova.
A repactuação desse acordo
ocorre em meio a um cenário
complexo do processo reparatório. Segundo o CNJ, cerca de 85
mil processos relacionados à tragédia tramitam na Justiça brasileira. O Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que não participaram da negociação do
TTAC, consideram que a Fundação Renova não tem a autonomia
necessária diante das mineradoras e não conseguiu apresentar
os resultados esperados após
seis anos. As três entidades, além
das defensorias públicas da
União e dos dois estados, estão
envolvidas na repactuação.
O procurador-geral de Justiça do MPMG, Jarbas Soares Júnior, está otimista com um acordo, pois avalia que as próprias
mineradoras têm interesse em
chegar a um termo que traga
mais segurança jurídica. Ele cita
dois dos principais gargalos do
processo indenizatório: o reassentamento e as indenizações.
“Os atingidos estão até hoje sem
suas moradias, o que é um direito elementar básico do cidadão.
As indenizações estarão no coração dessa repactuação”.
Nas audiências públicas já
realizadas, os atingidos se queixaram de diversos problemas
como a contaminação da água, a
ineficiência dos programas de
reparação e a falta de assessorias técnicas, direito que foi conquistado judicialmente mas que
não foi efetivado em muitos
municípios. “O índice de analfabetismo na área de produção rural é alto. É muito difícil lidar
com tudo isso. A assessoria técnica há muito tempo foi escolhida, mas não vem a campo por
falta de liberação”, diz Maria
Célia Albino de Andrade, produtora rural e moradora de Conse-

lheiro Pena (MG).
Apesar de ressaltarem a importância do espaço, muitos deles destacaram nas audiências
públicas que esperam participação nas decisões. “O atingido e
a atingida precisa estar na mesa
de negociação. Precisa ter poder de decisão junto aos órgãos
competentes que já estão na
mesa”, disse Rômulo Araújo,
morador de São Mateus (ES).
“Só reunião online não é participação”, acrescenta Simone
Silva, que integra a comissão de
atingidos de Barra Longa (MG).
O cronograma da mediação
prevê atividades até fevereiro do
próximo ano. A expectativa do
MPF e do MPMG é que possa
ser obtido um acordo mais próximo ao que foi negociado para
a tragédia de Brumadinho, sem
o envolvimento de uma entidade como a Fundação Renova.As
ações foram divididas: a responsabilidade de execução ficou em
parte com o governo estadual, os
municípios e a mineradora Vale,
responsável pela barragem que se
rompeu causando 270 mortes em
janeiro de 2019. Também foram
previstas medidas que ficaram a
cargo da decisão dos atingidos
junto às instituições de Justiça.
O acordo de Brumadinho foi fechado em R$ 37,68 bilhões.
Jarbas Soares Júnior vê os
dois casos se influenciando. “O
que aconteceu em Mariana inspirou Brumadinho, para que não
fossem cometidos os mesmos
erros. E agora o acordo de Brumadinho está inspirando a repactuação de Mariana”, diz o procurador-geral de Justiça do MPMG.
Para o MPF, a extensão dos
danos na bacia do Rio Doce foram superiores. Sua referência
na negociação de repactuação é
uma ação judicial de R$ 155 bilhões que moveu contra as três
mineradoras em 2016. A Fundação Renova afirma já ter gasto,
até o final de setembro, cerca de
R$ 16,8 bilhões na reparação. A
entidade trabalha com um horizonte de atuação até 2030 e prevê que o custo total da reparação chegará a quase R$ 29 bilhões. “Esse é o valor que temos
hoje. É um valor que vamos revisando periodicamente para incorporar novas informações,
novas decisões judiciais”, diz o
presidente da Fundação Renova,
André de Freitas.
As duas comunidades situadas na zona rural de Mariana que
foram devastadas - Bento Rodrigues e Paracatu - ainda estão sendo reconstruídas. Já são seis anos
que os atingidos vivem em casas
alugadas pela Fundação Renova
no centro de Mariana ou em cidades vizinhas, como Barra Longa e Ponte Nova. Pelo cronograma original da reconstrução, as
casas deveriam ter sido entregues
em 2018 e 2019. Uma multa pelos atrasos está sendo cobrada
judicialmente pelo MPMG.
Para o presidente da Fundação Renova, a situação decorre
da complexidade do processo.
Segundo ele, empreendimentos
do padrão que está sendo construído levam entre cinco a sete
anos para serem entregues. “O
que foi feito foi um processo
inédito com alta participação:
escolha do terreno pela comunidade, seleção do projeto urbanístico. Houve mudanças no pro-

jeto depois de licenciado, teve a
pandemia, então há uma complexidade enorme. Obra mesmo começamos em 2019. Antes foi preparação”, dizAndré de Freitas.
Ele lamentou os impactos da
pandemia. “Parou a obra, voltou
gradativamente. Devíamos ter 5
mil pessoas trabalhando lá no
final do ano passado. Tínhamos
1,7 mil”. De acordo com a Fundação Renova, em Bento Rodrigues há 10 casas prontas e mais
87 em construção. Cerca de 65
devem estar concluídas ainda
este ano. Os desenhos são feitos por arquitetos contratados
pela entidade, e as decisões são
tomadas juntamente com as vítimas.
“Para podermos começar a
construir uma casa, são necessários o projeto executivo e a
liberação do alvará. Há casos em
que a família ainda está definindo o projeto. Todos os que já
estão liberados a gente entrega
até o final do ano que vem. Mas
talvez fique um pequeno saldo,
uma casa aqui, outra ali, que a
gente continuará construindo”,
acrescenta André.
Outro problema envolve as
indenizações. Em julho do ano
passado, a Ramboll, uma das consultorias externas independentes
que assessoram a atuação do
MPF, indicou que apenas 34%
das famílias cadastradas em toda
a bacia haviam recebido algum
valor indenizatório. Esse cenário vem mudando desde que foi
criado o novo sistema indenizatório simplificado, a partir de
uma série de sentenças proferidas pelo juiz federal Mário de
Paula Franco Júnior. As primeiras delas, em setembro do ano
passado, beneficiaram os municípios de Naque (MG) e Baixo
Guandu (ES). A partir de então,
milhares de atingidos de outros
municípios solicitaram adesão e
foram atendidos.
“Estamos com quase 46 mil
casos com termos aceitos no
sistema simplificado. Considerando uma média de R$ 100 mil
por pessoa, são cerca de R$ 4,5
bilhões. Nem todos foram pagos
ainda. São termos aceitos, mas
uma parte deles ainda precisa ser
homologada. Cerca de 37 mil já
foram pagos. É uma entrega maior do que a gente imaginava para
este ano. O nível de adesão é um
dos principais indicadores da
atratividade do sistema. A média
é de 93%”, diz o presidente da
Fundação Renova.
Entre os indenizados estão
trabalhadores informais, que até
então não haviam sequer sido
reconhecidos no processo de
reparação, como revendedores
de pescado, comerciantes, artesãos, agricultores, carroceiros,
areeiros, ilheiros e lavadeiras.
Eles devem receber quantias que
variam entre R$ 71 mil e R$
161,3 mil. São valores referentes a danos materiais e morais e
lucros cessantes, isto é, os ganhos financeiros que o trabalhador deixou de obter. Também
foram arbitrados valores entre
R$ 17,4 mil e R$ 54 mil a moradores que pescavam ou plantavam para subsistência.
As sentenças fixaram ainda
valores para hotéis, pousadas,
bares e restaurantes informais,
além de donos ou tripulantes de
embarcações empregadas na

pesca profissional. A Fundação
Renova avalia que as decisões
judiciais viabilizaram o progresso das indenizações, ao ampliar
o leque de documentos que podem ser apresentados, e tornar
mais simplificado o reconhecimento dos atingidos de difícil
comprovação.
O MPF, no entanto, considera alguns valores baixos e vê irregularidades na implantação do
sistema. Em uma ação civil pública foi denunciado o reconhecimento de comissões de atingidos ilegítimas. Também foi
levantada suspeita de lide simulada, que ocorre quando o processo é aberto após acordo prévio entre advogados de ambas as
partes. No entanto, em decisões
preliminares, a Justiça manteve
o sistema.
Na primeira audiência pública, a moradora de Barra Longa,
Cristiane Ribeiro Martins, endossou a denúncia do MPF. “É
uma comissão que nunca existiu”, disse ela sobre a entidade
que solicitou a inclusão do município no sistema simplificado.
Entre os atingidos, há diferentes
percepções sobre o sistema indenizatório simplificado. “A
lama chegou a 400 metros da
minha propriedade e eu não fui
considerado atingido. Foi uma
luz no fim do túnel de quem sabe,
receber alguma coisa”, disse
Alexander da Costa Calderaro,
produtor rural em Mariana.
Creusa Fernandes Almeida,
moradora do distrito de Revés de
Belém, em Bom Jesus do Galho
(MG), vê uma pressão da Fundação Renova e também dos advogados particulares para que as
pessoas façam a adesão. “Eu aderi porque era considerada um
caso de difícil comprovação. E
hoje vejo que não era de difícil
comprovação. Não tive problema nenhum para entrar e rapidamente me pagaram”.
Uma das principais queixas
diz respeito à exigência de assinatura do termo de quitação geral: por meio dele, o atingido
concorda em não fazer novas
reivindicações indenizatórias.
Outra crítica é sobre a interrupção do pagamento do auxílio
emergencial, concedido aos trabalhadores que perderam sua
fonte de renda. O repasse, feito
mensalmente, não se confunde
com a indenização, mas é interrompido uma vez que o atingido
adere ao sistema simplificado e
recebe os valores.
“Por que dar quitação geral?
Por que esse sistema tira do atingido o direito de ter seu auxílio
emergencial, seu lucro cessante no final do ano? Por que o juiz
e as novas comissões defendem
isso e jogam esse problema pra
frente? Daqui a pouco acaba o
dinheiro e os problemas vão continuar, porque o peixe vai estar
contaminado. A pesca sofreu um
impacto que nós ainda não conseguimos medir”, diz o capixaba Rômulo Araújo.
O agricultor José Pavuna, de
Tumiritinga (MG), não achou o
sistema indenizatório atraente.
“Eu irrigo cinco hectares. Tinha
4,5 mil pés de café. Perdi tudo.
Toda minha vida vem desse pedacinho de terra. Eu não aderi.
Minha perda é maior do que o
valor que está lá”, contou.
(Agencia Brasil)
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 35300551362
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 01/11/2021
Data, horário e local: 01/11/2021, às 11h, na Sede Social. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades para convocação, em decorrência da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Sr. André Abramowicz Marafon - Presidente; e Sr. Pedro Camargo Lemos - Secretário. Deliberações: Os
membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva: Aprovam, nos termos da alínea “e” do artigo 19 do Estatuto Social da
Companhia, a Emissão e a Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476, com as seguintes e principais características, que estão descritas detalhadamente no
“Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e o agente fiduciário (conforme abaixo
definido) (“Escritura de Emissão”), conforme artigo 59, §1º, da Lei das S.A.. (i) Número da Emissão: As Debêntures representam a 2ª (segunda) emissão de debêntures
da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$1.000.000.000,00 (“Valor Total da Emissão”); (iii) Quantidade: Serão emitidas 1.000.000
de Debêntures; (iv) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00, na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal
Unitário”); (v) Séries: A Emissão será realizada em série única; (vi) Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa,
escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo banco escriturador
definido na Escritura de Emissão (“Escriturador”) e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na Brasil B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do titular das Debêntures (“Debenturista”); (vii) Negociação: As Debêntures
serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3,
sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas
nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição pelo investidor profissional, nos termos do
artigo 13 da Instrução CVM 476, exceto pelo lote de Debêntures objeto da garantia firme indicado no momento da subscrição, se houver, observados, na negociação
subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476, observado, ainda, o cumprimento, pela Companhia, das obrigações previstas no
artigo 17 da Instrução CVM 476; (viii) Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia; (ix) Espécie: As Debêntures serão
da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das S.A. As Debêntures não contarão com garantias de qualquer natureza; (x) Data de Emissão: Para todos os
efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 25/11/2021 (“Data de Emissão”); (xi) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado
das Debêntures, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será
de 7 anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 25/11/2028 (“Data de Vencimento”); (xii) Pagamento do Saldo do Valor Nominal Unitário: O saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas anuais a partir do 3º ano contado da Data de Emissão, inclusive, sempre no dia 25/11 de cada
ano, sendo o primeiro pagamento em 25/11/2024 e o último na Data de Vencimento, conforme cronograma constante na Escritura de Emissão; (xiii) Remuneração: A
remuneração das Debêntures será a seguinte (“Remuneração”): I. Atualização Monetária: Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário; e II. Juros
Remuneratórios: sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, correspondentes
à 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa máxima de 2,50% ao ano, base 252 dias úteis (“Spread”), a ser definida em Procedimento de
Bookbuilding, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos desde a Data da Primeira Subscrição (conforme definido abaixo)
ou da última Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo), conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração subsequente, de acordo com
a fórmula constante da Escritura de Emissão. (xiv) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga semestralmente, sem carência, sempre no dia 25 dos meses
11 e 05, sendo o 1º pagamento em 25/05/2022, e o último na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração”); (xv) Repactuação Programada:
Não haverá repactuação programada das Debêntures; (xvi) Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir
de 25/11/2023, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (sendo vedado o resgate antecipado facultativo parcial), com o consequente
cancelamento de tais Debêntures, conforme procedimento descrito na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor a ser pago aos Debenturistas a
título de Resgate Antecipado Facultativo (“Valor de Resgate”) será equivalente (i) ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido
(ii) da Remuneração, calculada pro rata temporis a partir da Data da Primeira Subscrição ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme
o caso, até a data do efetivo pagamento (sendo a soma dos valores previstos no item (i) acima e neste item (ii) o (“Valor Base de Resgate”), e (iii) do prêmio ao ano,
incidente sobre o Valor Base de Resgate multiplicado pelo prazo remanescente decorrido entre a data do Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento das
Debêntures, conforme indicado na Escritura de Emissão; (xvii) Amortização Extraordinária Facultativa: Não será admitida a realização de amortização extraordinária
das debêntures; (xviii) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá, mediante deliberação pelos órgãos societários competentes, realizar oferta de resgate
antecipado total das Debêntures (sendo vedada oferta de resgate antecipado parcial), conforme definido pela Companhia, endereçada a todos os titulares de Debêntures,
sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares de Debêntures igualdade de condições para aceitar a oferta de resgate antecipado das Debêntures de sua titularidade,
de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”); (xix) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer
tempo, adquirir Debêntures desde que observe o disposto no artigo 55, §3º, da Lei das S.A., nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na Instrução da CVM nº 620/2020,
conforme em vigor. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas
no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos da Escritura de Emissão, se e quando recolocadas no mercado,
farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures; (xx) Local de Pagamento. Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados: (i) utilizandose os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente
na B3, observados os procedimentos adotados pelo Escriturador; (xxi) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados
pela Companhia para reforço de caixa e capital de giro da Companhia; (xxii) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública
de distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, e nos termos do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Segunda Emissão de Armac Locação,
Logística e Serviços S.A.”, a ser firmado entre a Companhia e os coordenadores, e seus aditamentos (“Contrato de Distribuição”), com a intermediação de uma ou mais
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários contratadas para coordenar e intermediar a Oferta Restrita (em conjunto, “Coordenadores”; sendo
a instituição líder, “Coordenador Líder”), sob o regime de garantia firme de colocação, de forma individual e não solidária, para a totalidade das Debêntures, tendo como
público alvo exclusivamente Investidores Profissionais. Os Coordenadores poderão acessar até, no máximo, 75 Investidores Profissionais, conforme definido na Resolução
CVM nº 30/2011 (“Investidores Profissionais” e “Resolução CVM 30”, respectivamente), sendo possível a subscrição ou aquisição das Debêntures por, no máximo, 50
Investidores Profissionais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476; (xxiii) Procedimento de Bookbuilding: Será adotado o procedimento de coleta de intenções
de investimento, organizado pelos Coordenadores, sem recebimento de reservas dos Investidores Profissionais, sem lotes mínimos ou máximos, organizado pelos
Coordenadores para a verificação, junto aos Investidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures de forma a definir a taxa final da Remuneração das Debêntures
(“Procedimento de Bookbuilding”). O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem necessidade de nova
aprovação societária pela Companhia e/ou de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, a ser celebrado antes da Data da 1ª Subscrição (conforme abaixo definido);
(xxiv) Prazo e Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA - Módulo de
Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 por, no máximo, 50 Investidores Profissionais,
à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, sendo considerada “Data da 1ª Subscrição” a data da 1ª subscrição e integralização
das Debêntures. Caso ocorra a subscrição e a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição para as respectivas Debêntures que foram
integralizadas após a Data da 1ª Subscrição será o Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª Subscrição das
respectivas Debêntures até a data da sua efetiva integralização, observada a possibilidade de ágio ou deságio, desde que aplicada de forma igualitária à totalidade das
debêntures integralizadas em uma mesma data (“Preço de Integralização”); (xxv) Agente Fiduciário: O agente fiduciário a ser contratado como representante dos titulares
das Debêntures é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na cidade RJ/RJ, CNPJ/ME nº 17.343.682/0001-38
(“Agente Fiduciário”); (xxvi) Vencimento Antecipado e Obrigações: As hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures constarão da Escritura de Emissão das
Debêntures; (xxvii) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias
relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento
até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (xxviii) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação
da Companhia sob a Debênture até o primeiro dia útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia em que não houver expediente
comercial ou bancário na Cidade de SP/SP, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados através
da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional;
e (xxix) Demais Condições: Todas as demais condições e regras específicas relacionadas à emissão das Debêntures serão tratadas detalhadamente na Escritura de
Emissão. Autorizam os Diretores e/ou procuradores da Companhia a, observadas as condições descritas acima, praticar todos os atos necessários à realização da Emissão
e da Oferta Restrita, incluindo: (a) a contratação dos Coordenadores para intermediar e coordenar a Oferta Restrita, (b) a contratação de demais prestadores de serviços
relacionados à realização da Emissão e da Oferta Restrita, inclusive no que se refere à contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos
mercados primário e secundário, do Agente Fiduciário, agência de classificação de risco, dos assessores legais, do Escriturador e do banco liquidante das Debêntures,
fixando-lhes os respectivos honorários, conforme aplicável (incluindo, sem limitação, o pagamento pela Companhia de toda e qualquer comissão, taxa, prêmio, remuneração,
indenização, penalidade e encargo ordinário ou de mora), (c) bem como a celebrar todos e quaisquer documentos relativos à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo, sem
limitação, a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, seus eventuais aditamentos, bem como todos e quaisquer documentos a eles acessórios. Ratificam todos
os atos praticados pelos diretores e/ou procuradores em nome da Companhia até a presente data que, direta ou indiretamente, estejam relacionados à Emissão ou à
Oferta Restrita. Conselheiros presentes: André Abramowicz Marafon; Lúcia Rosa Pereira Aragão; Fernando Pereira Aragão, Guilherme Ruggiero Passos; e Gustavo
Massami Tachibana. Barueri/SP, 01/11/2021. Mesa: André Abramowicz Marafon - Presidente; Pedro Carmago Lemos - Secretário.

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
Ata de Reunião de Diretoria realizada em 07.10.2021.
Data, Hora e Local: Aos 07.10.2021, às 10:30h, na sede social da Vigor Alimentos S.A., localizada na Cidade
de SP, SP, na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900 (“Companhia”). Mesa: Luis Henrique
Gennari - Presidente; Paula Nogueira Andrade Cunha - Secretária. Convocação e Presença: Dispensadas as
formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
Ordem do Dia: Deliberar sobre abertura de filial da Companhia localizada na Cidade de Uberlândia, MG.
Deliberações: Os Diretores aprovaram, por unanimidade, a abertura de filial da Companhia, na Cidade de Uberlândia,
MG, na Rua Setembrino Rodrigues da Silveira, 350, Distrito Industrial, CEP: 38402-328, que terá como atividade
principal o comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE 4631-1/00) e como atividades secundárias o comércio
atacadista de óleos e gorduras (CNAE 4637-1/03) e comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE
4639-7/01). Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Luis Henrique Gennari - Presidente; Paula Nogueira
Andrade Cunha - Secretária. Diretores Presentes: Luis Henrique Gennari e Emerson Paiva Inácio. Certifico que a
presente é cópia fiei da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 07.10.2021. Paula Nogueira Andrade Cunha Secretária. JUCESP - 515.185/21-8 em 28/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Octofull Participações S/A

CNPJ Nº 50.965.706/0001-66 - NIRE Nº 35.300.199.693
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Ata Sumária
Data e Local: 02 de Julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social em São Paulo, na Rua Marquês de Itú, nº 95, 11º
Andar, Conjunto 111, Vila Buarque, CEP 01223-001. Quorum: A totalidade do capital social. Mesa: Presidente:
Manoel Giacomo Bifulco. Secretária: Maria Luiza Dias Bifulco. Instalação: na forma do artigo 124 da Lei nº 6404/76.
Ordem do Dia e Deliberações: a) exame e aprovação das demonstrações ﬁnanceiras do exercício ﬁndo em 31 de
dezembro de 2020, dispensada sua publicação, conforme Lei nº 13.818 de 24.04.19, resultando aprovadas. b) alterar
o Artigo 2º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte disposição: “Artigo 2º - Tem sua sede, administração e foro
em São Paulo, Capital, na Rua Marquês de Itú, nº 95, Conjunto 120, Sala 3, Vila Buarque, CEP 01223-001. c) alterar o
Artigo 11º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte disposição: “Artig

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 26/11/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA,
SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, est abelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 1197334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato,
como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de
perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA,
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal
ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED: 755 – Contrato: 113684119321-8 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GEST ORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA
PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): MARIA DE LOURDES CONCEICAO FERREIRA, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, SECRETARIA, RG. 6.555.866-SP, CPF: 698.210.898-87 E
LUCIA DE FATIMA FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
COMERCIARIA, RG. 8.328.393-SP, CPF: 761.204.068-91. Imóvel sito à: RUA
FRANKLIN DO AMARAL, Nº 1.051, APARTAMENTO Nº 41, 4º ANDAR,
EDIFÍCIO PAPOULA, BLOCO A, DO RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA E
VAGA INDETERMINADA, INDIVIDUAL E DESCOBERTA SUJEITA AO AUXILIO
DE MANOBRIST A, LOCALIZADA NO P AVIMENT O TÉRREO, DO
RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA, 8º SUBDISTRITO SANTANA, SÃO
PAULO/SP. Apart amento sob nº 41, contendo a área útil ou privativa de
42,60 metros quadrados, área comum de 33,261 metros quadrados, área
total de 75,861 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal de
terreno de 0,8197%. VAGA INDETERMINADA, INDIVIDUAL E DESCOBERTA,
contendo a área útil e total de 17,132 metros quadrados, correspondendolhe a fração ideal de terreno de 0,0824%. COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM
SE HOUVER.
São Paulo, 06 de Novembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
06/11, 12/11 e 26/11/2021

Manaus III do Brasil
Projetos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 12.536.320/0001-40 - NIRE 35.224.661.808
Extrato da Ata da Reunião
dos Sócios Quotistas em 04.11.2021
Data, hora, local: 04.11.2021, 9hs, na sede, Avenida Nações Unidas 12.901, 6º andar, Torre Norte, São Paulo/SP.
Mesa: Presidente: Manoel Pereira da Silva Neto, Secretária: Adriana Shimada. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações aprovadas: 1) A Redução de capital
social por considerar excessivo em relação ao objeto da
sociedade, de R$ 282.954.576,00, para o valor de
R$ 268.954.576,00, por meio de reembolso de quotas no
valor de R$ 14.000.000,00 à sócia quotista Gerbera, LLC. e
2) o pagamento do reembolso em dinheiro à sócia quotista
Gerbera, LLC. Os sócios quotistas promoverão a alteração
do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.11.2021.
Gerbera, LLC por Manoel Pereira da Silva Neto e Gerbera Brazil, LLC por Manoel Pereira da Silva Neto.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Apema Participações Ltda.
CNPJ/MF 07.006.816/0001-71 - NIRE 35219912253
Ata da Reunião de Sócios
Com a presença de sócios que representavam a totalidade do
capital social, no dia 29/10/2021, às 10:00 horas, na Avenida
Nove de Julho, 5593, 1º andar, sala 12, São Paulo/SP, sob a
presidência da Adriana Silveira Motta, e secretariado pelo
Pedro Paulo Silveira Motta. Ordem do Dia/Deliberações:
“Aprovadas por unanimidade” - (i) Em face do excesso de capital existente, com fundamento no inciso II do Artigo 1.082 da
Lei 10.406/2002, resolvem os sócios reduzir o capital social da
Sociedade no valor R$ 950.000,00, passando o capital social
dos atuais R$ 1.050.000,00, para R$ 100.000,00; (ii) Que o montante da redução do capital social ficará escriturado na conta
corrente de cada sócio, sendo restituído em moeda corrente
nacional; e (iii) Que após decorrido o prazo legal, a elaboração
da competente alteração contratual desta Sociedade, contemplando a redução do capital, ora aprovada. Encerramento:
Nada mais a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada
conforme vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29/10/2021.
Sócios: Adriana Silveira Motta; Pedro Paulo Silveira Motta; Roberto Von Oertzen. Mesa: Adriana Silveira Motta - Presidente;
Pedro Paulo Silveira Motta - Secretário.
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13ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1113370-67.2019.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANDRA MARINA
VIEIRA DE SOUSA, CPF/MF nº 010.616.22843, Ação: Execução de Título Extrajudicial,
proposta por Polico Comercial de Alimentos Ltda,
objetivando o recebimento de R$ 9.157,57 (11/
2019) representada por Duplicata, e não
localizada a requerida, expede-se edital para
que, pague no prazo de três dias o valor
estampado na petição inicial, mais custas
processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o débito exequendo, sendo que,
no caso de pronto pagamento no prazo de t rês
dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo
apresente embargos no prazo de quinze dias.
Afixe - se e Publique-se na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo-SP.
J – 05 e 06/11

CAACI IMOBILIARIA S.A.
CNPJ: 34.576.543/0001-73 - NIRE: 35300540271 - Companhia Fechada
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
Relatório da Administração: A Diretoria da Companhia apresenta as demonstrações financeiras do exercício findo em 2020, com base nas normas contábeis vigentes, destacando que a Companhia se manteve estável no período,
A Administração.
considerando seu porte e objeto social, e pretende manter em perspectiva os futuros projetos previstos para os próximos exercícios.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
31/12/2020 31/12/2019
Das atividades operacionais
Demonstrações de Resultados Exercícios
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020
(3.536)
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019 Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício antes do IR e CS (3.222)
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Ativo circulante
31/12/2020 31/12/2019 Receitas (despesas) operacionais
506
(506)
(2.201)
(460) Outras contas a receber
Caixa e equivalentes de caixa
201
122 Despesas administrativas, comerciais e gerais
(662)
(3.282) Aumento (redução) dos passivos operacionais
Imóveis a comercializar
105.082 105.082 Despesas tributárias
Fornecedores
(10)
144
(213)
274
–
506 Resultado de equivalência patrimonial
Outras contas a receber
Obrigações trabalhistas e tributárias
14
27
105.283 105.709 Resultado antes das receitas (despesas)
2.579
4.268
(3.078)
(3.468) Contas a pagar para partes relacionadas
Não Circulante: Empréstimos
1
1 financeiras liquidas e impostos
(134)
397
–
1 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Investimentos
22.305
22.519 Receitas financeiras
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimento
(145)
(69)
22.306
22.520 Despesas financeiras
– (105.082)
(145)
(68) Aquisições de propriedades para investimentos
127.589 128.229 Receita (despesas) financeiras líquidas
Total do Ativo
Venda (aquisição) de investimentos
213 (22.519)
Passivo circulante
31/12/2020 31/12/2019 Lucro antes da contribuição social
(3.222)
(3.536) Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 213 (127.601)
Fornecedores
133
144 e imposto de renda
(3.222)
(3.536) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
41
27 Resultado do exercício
Obrigações tributárias
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas
–
(1)
174
171
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
Integralização de capital
– 127.326
Não Circulante: Contas a pagar com partes relacionadas 30
519
31/12/2020 31/12/2019 Caixa líquido aplicado nas atividades
Empréstimos a pagar
6.817
3.749 Saldos em 31 de dezembro de 2019
(3.536)
– de investimento
– 127.326
6.847
4.268 Resultado do exercício
(3.222)
(3.536) Aumento de caixa e equivalentes de caixa
79
122
Patrimônio Líquido: Capital social
127.326 127.326 Saldos em 31 de dezembro de 2020
(6.759)
(3.536) Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
122
–
Reservas de lucros/ (Prejuízos acumulados)
(6.759)
(3.536)
No fim do exercício
201
122
Diretoria
120.568 123.790
Aumento (redução) líquido de caixa
127.589 128.229
Total do passivo e patrimônio líquido
Fábio Roberto Benvindo – CRC 1SP 255684/O-3.
e equivalentes de caixa
79
122

CRN - GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS S.A.
CNPJ: 26.306.669/0001-08
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em Reais)
31/12/2019 31/12/2020
PASSIVO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
430.404
260.687
ATIVO
31/12/2019 31/12/2020 CIRULANTE
31/12/2019 31/12/2020
142.848
36.341
CIRULANTE
483.795
137.526 Fornecedores
106.598
106.598 Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Disponibilidades
402.544
63.118 Empréstimos e Financiamentos
389.951 (192.459)
69.247
(1.727) Lucro antes do IR e Contribuição Social
Valores a Receber
62.260
27.434 Obrigações Fiscais
389.951 (192.459)
55.373
214.513
Outros Créditos
17.164
46.973 Outras Obrigações
56.338
(95.039) Variações Patrimoniais
Despesas Antecipadas
1.827
0 Provisões
62.260
27.434
201.443
8.984 Demais Contas a Receber
NÃO CIRULANTE
148.079
132.145 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Social
10.000
10.000
Contas a Pagar
133.499
0
Realizável a Longo Prazo
0
13.670
Reserva
de
Lucros
2.000
2.000
IR e CS a Pagar
29.139
12
Imobilizado
148.079
118.475
189.443
(3.016)
224.898
27.446
TOTAL DO ATIVO
631.874
269.671 Lucros/Prejuízos Acumulados
TOTAL DO PASSIVO
631.847
269.671 Caixa e Equivalentes Líquidos Aplicados
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em Reais)
nas
Atividades
de
Financiamentos
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2019 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes
Lucros/
Receitas de Serviços
2.585.740
671.294
0
(500)
Capital Prejuízos Reservas
Total de Caixa, Líquidos
(-) Impostos sobre Receitas Serviços
(369.538)
(96.129)
Social Acumulados de Lucros
Final Caixa e Equivalentes de Caixa no Início
(-) Custos Serviços Prestados
(1.558.069) (655.316)
3.500
3.500
Saldo Final em 31/12/2019 10.000
189.443
2.000 201.443 do Exercício
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
658.133
(80.151)
Lucro Líquido do Período
0
(192.459)
0 (192.459) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final
DESPESAS OPERACIONAIS
(268.182) (112.308)
Saldo Final em 31/12/2020 10.000
(3.016)
2.000
8.984 do Exercício
3.500
3.000
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL
389.951 (192.459)
Provisão IRPJ
(80.785)
0
A DIRETORIA
CONTADORA - Paola Cristina Pedroso do Couto Burda CRC PR 076462/O-3
Provisão CSLL
(37.723)
0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
271.443 (192.459)
As Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente na íntegra estão à disposição na sede da Companhia.

Mondo Holding S.A. – CNPJ/ME nº 32.754.215/0001-94 – NIRE 35.300.531.434
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Mondo Holding S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 12 de novembro de 2021, às 9h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989 – Vila Olímpia, Blue Tree Premium,
São Paulo/SP, CEP 04538-133, a fim de deliberarem sobre: (i) aumento do capital social da Companhia no valor de
R$ 30.000.000,00, através da emissão de novas ações; (ii) preço de emissão e quantidade das ações a serem emitidas
no aumento do capital social, e o prazo e forma para integralização; (iii) prazo para exercício do direito de preferência
dos acionistas na subscrição do aumento de capital; e (iv) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para
refletir o aumento do capital social. São Paulo/SP, 04 de novembro de 2021. Fernando Manoel Mendes Nogueira e
José Romano Netto – Diretores.
(04, 05 e 06/11/2021)

PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação
da 1ª, 2ª e 3ª Série da 23ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do “Termo
de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira)
Emissão de CRA da Planeta Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Rural Brasil S.A.”
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em 2ª (segunda) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se
realizar no dia 24 de novembro 2021, às 14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na
plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa
CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias
constantes na Ordem do Dia: (a) a exclusão do critério de elegibilidade descrito no item 4.1, “h” do Termo de Securitização,
referente à conﬁrmação de que os Devedores (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) concordam, nos termos do
artigo 7º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com a divulgação de
suas informações pessoais para os Titulares de CRA no âmbito da presente Emissão (“Consentimento dos Devedores”).
Caso seja aprovada a exclusão do Consentimento dos Devedores para a divulgação de suas informações pessoais do
critério de elegibilidade descrito no item 4.1, “h” do Termo de Securitização, a Emissora deverá posteriormente solicitar
a Consentimento dos Devedores e até tal fato, anonimizar as informações pessoais para que não possam ser identiﬁcados
ou associadas, direta ou indiretamente ao Devedor, considerando a utilização de meios técnicos disponíveis na ocasião do
tratamento das informações sempre que os Titulares de CRA solicitarem qualquer tipo de informação referente aos Créditos
do Agronegócio; (b) caso seja aprovado o item “a” acima, aprovar retroativamente, a inclusão dos créditos do agronegócio
adicionais cedidos em 30 de agosto de 2021, por meio do Termo de Cessão dos Créditos do Agronegócio Adicionais, sem
a observância do item “h”, da cláusula 4.1., Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão do Termo de Securitização;
(c) aprovar a inclusão no Termo de Securitização de que os recursos objeto de resolução de cessão, na ocorrência de
qualquer dos eventos de resolução previstos na Cláusula Nona - Da Resolução da Cessão de Créditos do Agronegócio, do
“Contrato de Cessão, Promessa de Cessão e Aquisição de Créditos do Agronegócio e Outras Avenças”, celebrado entre a
Rural, a Securitizadora, a ACE Agriculture Collateral Experts Ltda., a Laure Volpon e Deﬁna Sociedade de Advogados, a
Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda. e a Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. em 23 de novembro de 2020
(“Contrato de Cessão”), poderão ser destinados à compra de novos créditos do agronegócios; e (d) autorizar a Emissora,
o Agente Fiduciário e a Rural a realizar a alteração do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão, por meio de
aditamento, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente Assembleia. A Emissora ressalta
que a Assembleia, em segunda convocação, será instalada com a presença de qualquer número de Titulares de CRA em
Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis dos titulares dos CRA em
Circulação presentes à reunião que representem a maioria dos presentes em Assembleia. Em conformidade com a ICVM
625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um
correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e spestruturacacao@simpliﬁcpavarini.com.br, com os documentos de
representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para ﬁns de veriﬁcação da regular representação,
serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com
foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de
identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida
sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato
social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular
dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura;
b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou
assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à
realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/.
O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com
seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.
com.br e spestruturacacao@simpliﬁcpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de
representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de
início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos
acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por
meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem
à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 04 de novembro de 2021.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Est ado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Daniel Barbosa Ferreira Tito, foi lhe
apresentado, para registro, a escritura de 31 de agosto de 2021, do 03º Tabelião de
Notas desta Capital (livro 3.628/págs. 117/121), pela qual ANDRÉA CRUZ FERRAZ
DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, maior, médica, portadora da carteira de identidade,
RG nº 32.836.694-SSP/SP, CPF nº 357.008.498-10, residente e domiciliada na Avenida
Onze de Junho nº 977, Saúde, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os
artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com
a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM APARTAMENTO nº 171, localizado no 17º
andar do Edifício Golden Tower, situado na Avenida Onze de Junho nº 977, no 21º
Subdistrito – Saúde, com a área privativa de 100,2900m², área comum no edifício de
23,9358m², área comum de lazer e paisagismo (descoberta) de 16,9549m², área
comum de garagem (inclusive espaços de circulação, manobras e vaga do zelador) de
49,5635m², área total de 190,7442m², fração ideal no terreno de 1,19048% ou
0,0119048%, cabendo-lhe o direito ao uso, sem preferencia de tamanho e localização
de 02 vagas indeterminadas para carros de passeio, localizadas na garagem coletiva
situada nos 1º, 2º e 3º subsolos do edifício, que serão operadas por manobrista.
Perfeitamente registrado sob o n° 07 na matrícula n° 168.080, em data de 14 de
outubro de 2021. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na
imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo,
15 de outubro de 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 a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 833.334 em 20 de agosto de 2021 a
requerimento de Julio Martins Vilela, brasileiro, analista de finanças, portador do RG nº
11624140-SSP/SP e inscrito no CPF nº 937.515.008-34, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei, com RENATA MARTINS FERREIRA,
brasileira, do lar, portadora do RG nº 11624140-DGPC/GO e inscrita no CPF nº
881.429.731-20, residentes e domiciliados na Rua Barrosa Neto, quadra 16, lote 10,
Goiânia/GO, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros
eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Gilberto Perez, acima qualificado, requereu a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 216A da Lei 6.015/73,
incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de
domínio sobre o apartamento nº 91, localizado no 9º andar do bloco 02, com a área útil
de 65,52m², a área de uso comum de 41,80482186m², e a área de 22,80019231m²,
correspondente a um box acessório na área de estacionamento perfazendo uma área
total de 130,1250142m², tendo no terreno e nas coisas de uso comum, uma quota
parte ideal de 0,546185885%, estando vinculado um box acessório destinado a guarda
de um veículo de passeio, em local indeterminado, na área de estacionamento I ou II,
do Conjunto Habitacional Miraflores III, situado nas Ruas Dr. Nicolau Alberto Defina
nºs 549 e 555, José Marti nºs 594 e 600, Dr. Luiz Augusto Pereira de Queiroz s/nº e
Juvenal Galeno s/nº, na Saúde – 21º Subdistrito com origem na matricula nº 115.868,
, de propriedade de Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP, tendo
sido compromissado a Claudia Natalina Rocha de Souza Silva e s/mdo Walter Aparecido
Maia da Silva, alegando e comprovando posse mansa e pacifica desde 2003, sem
oposição e ininterrupta. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de novembro de 2021. 06 e 22/11

FIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME 27.819.385/0001-70 - NIRE 35300504356
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 16/03/2021
1. Data, Hora e Local: Em 16/03/2021, às 11h, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Fix Tecnologia
e Serviços S.A., localizada na Cidade de SP/SP, na Rua Doutor César, 1300, Santana, CEP 02013-004 (“Companhia”).
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração, nos termos do artigo 17, §1º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Guilherme
Moretti Vergani; Secretária: Camila Schon. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o Plano de Negócios Base da
Companhia; e (ii) a reeleição de diretores da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Reunião do Conselho de
Administração, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração,
por unanimidade e sem reservas, decidem: 5.1. Aprovar o Plano de Negócios Base da Companhia elaborado pelos
Diretores, nos termos do Artigo 18º, alínea (i), e Artigo 25º, alínea (iii) do Estatuto Social da Companhia. 5.2. Reeleger
os seguintes membros para a Diretoria da Companhia, com um mandato de 2 anos a contar da presente data: (i) o Sr.
Eduardo Basile Quadrado, RG 20.946.616-9 (SSP/SP) e CPF 180.035.538-65, para o cargo de Diretor Presidente;
e (ii) o Sr. Vinicius Messias Costa, RG 34.830.886-3 (SSP/SP) e CPF 314.297.098-39, para o cargo de Diretor Geral.
5.3. Cada um dos Diretores ora reeleitos e empossados nesta Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
conforme consta dos Termos de Posse, aceitou o cargo e declarou, sob as penas da lei, para fins do disposto nos §§1º
a 4º do artigo 147 da Lei das S.A., ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que
(i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que o impeça de exercer atividades empresariais ou a administração
de sociedades empresariais; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, e não tem interesse conflitante com o da Companhia. Cada um dos Diretores declarou,
ainda, nos respectivos Termos de Posse, que, nos últimos 5 anos, seja agindo em nome próprio ou em nome da
Companhia: (a) não está ou esteve envolvido em qualquer contrato, acordo, atividade, prática ou conduta que constitua
uma violação da Lei de Defesa da Concorrência (Lei 12.529/2011, conforme alterada); (b) não foi ou não é objeto de
investigação oficial por qualquer pessoa de direito público que seja integrante da administração pública federal, estadual
ou municipal no Brasil em relação a qualquer descumprimento da Lei de Defesa da Concorrência; (c) não celebrou
termos de compromisso com qualquer autoridade governamental, relativos a uma violação ou descumprimento da Lei
de Defesa da Concorrência e/ou Lei Anticorrupção; (d) não violou quaisquer Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
ou Leis Anticorrupção, bem como não tem conhecimento de qualquer notificação, intimação ou citação alegando
violação das leis mencionadas acima; (e) não ofereceu, pagou, prometeu pagar ou autorizou o pagamento de qualquer
valor ou qualquer vantagem indevida para ou em beneficio de qualquer autoridade governamental para os fins de obter
vantagem imprópria para a Companhia ou para as suas afiliadas e para: (e.i) influenciar qualquer ato ou decisão de
autoridade governamental na sua capacidade de autoridade; ou (e.ii) induzir uma autoridade governamental a fazer ou
omitir a realização de qualquer ato em violação aos deveres legais; (f) não pagou, prometeu pagar ou autorizou o
pagamento de qualquer valor ou qualquer item de valor, incluindo comissão para ou em beneficio de qualquer autoridade
governamental (f.i) para induzir a autoridade governamental a influenciar ou afetar qualquer ato ou decisão de qualquer
autoridade governamental em benefício da Companhia ou suas afiliadas; ou (f.ii) de forma que constituiria ou teria o
propósito ou gerar suborno público ou obtenção de vantagem comercial ilegal ou imprópria, aceitação de, ou
consentimento com extorsão, propinas ou outras formas ilegais ou impróprias de obter negócios ou qualquer vantagem
imprópria;(g) não criou, manteve, aportou ou utilizou recursos financeiros ilegais ou secretos na Companhia ou em
suas afiliadas, bem como não realizou lançamentos contábeis falsos ou fictícios nos livros e registros da Companhia
ou das suas afiliadas; (h) não violou quaisquer medidas sancionadoras ou embargos impostos e aplicáveis à Companhia
ou suas afiliadas pela OFAC - Office of Foreign Assets Control Regulations, pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas (the United Nations Security Council), pela Fazenda Nacional da Vossa Majestade (Her Majesty’s Treasury),
pela União Europeia (the European Union) ou pela Controladoria Geral da União no Brasil; e (i) não é atualmente alvo
de quaisquer medidas sancionadoras ou embargos impostos pela OFAC - Office of Foreign Assets Control Regulations,
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (the United Nations Security Council), pela Fazenda Nacional da
Vossa Majestade (Her Majesty’s Treasury), pela União Europeia (the European Union) ou pela Controladoria Geral da
União no Brasil. 5.3.1. Consignar que para fins da declaração prevista acima, (i) Lei Anticorrupção significa qualquer
lei, regulamentos ou normas anticorrupção em vigor no Brasil ou no exterior, incluindo, sem limitação, aquelas que
tratam do combate à corrupção, suborno, pagamento, oferta, promessa ou autorização de pagamento ou transferência
de qualquer coisa de valor (incluindo presentes ou entretenimento), direta ou indiretamente, a qualquer funcionário de
autoridade governamental, entidade comercial ou qualquer outra pessoa para obter uma vantagem comercial indevida,
incluindo, entre outros, a Lei 12.846/2013, também conhecida como Lei Brasileira Anticorrupção, e toda e qualquer lei
anticorrupção de outros países ou jurisdições onde a Companhia, seus acionistas diretos e indiretos, e suas respectivas
subsidiárias conduzem negócios ou ativos próprios e qualquer lei relacionada ou similar emitida, administrada ou
executada por qualquer autoridade governamental, incluindo, sem limitação, o United Kingdom Bribery Act 2010,
conforme alterado, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, conforme alterado (o “FCPA”), a Convenção sobre
Combate à Corrupção de Autoridades Estrangeiras em Operações Internacionais (Convention on Combating Bribery
of Foreign Officials in International Business Transactions) de 1997 da OCDE; e (ii) Leis de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro significa qualquer Lei, regulamentos, normas e orientações relacionados à lavagem de dinheiro em vigor no
Brasil ou no exterior, incluindo, mas não se limitando a, Lei 9.613/1998, conforme alterada, e toda e qualquer lei de
lavagem de dinheiro de outros países e jurisdições onde a Companhia, seus acionistas diretos e indiretos e suas
respectivas subsidiárias conduzem negócios ou ativos próprios e qualquer lei relacionada ou similar emitida, administrada
ou executada por qualquer autoridade governamental, incluindo a Lei Unindo e Fortalecendo a América as Fornecer
as Ferramentas Apropriadas para Interceptar e Obstruir o Terrorismo dos E.U.A (U.S. Uniting and Strengthening America
by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) de 2011 (Lei Pública 107-56), o U.S.
Currency and Foreign Transaction Reporting Act of 1970, conforme alterada, a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro
dos E.U.A. (US. Money Laundering Control Act) de 1986, o UK Proceeds of Crime Act 2002, e o UK Terrorism Act 2000,
conforme alterada. 6. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho
de Administração, que, após lida, foi aprovada e assinada pela mesa e por todos os presentes. 7. Assinaturas dos
Presentes: Presidente: Guilherme Moretti Vergani; Secretária: Camila Schon. Conselheiros: André Cimerman,
Guilherme Moretti Vergani e Roberto Rittes de Oliveira Silva. Confere com a original lavrada em livro próprio. SP/SP,
16/03/2021. Guilherme Moretti Vergani - Presidente; Camila Schon - Secretária JUCESP 237.603/21-4 em 20/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS DA
MP2 PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 05.386.535/0001-66
Ficam os acionistas da MP2 Participações S/A convocados para a Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 16/11/2021, às 11h00, em primeira convocação,
quando será instalada com a presença de acionistas que representem no mínimo 1/4
(um quarto) do total de votos conferidos pelas respectivas ações, na Av. Paulista,
1048, 3º andar, cj 32, bairro Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-100, para discutir
e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Eleição da Diretoria para o próximo
mandato: 2021/2024; (ii) Outros assuntos de interesse da companhia. São Paulo, 3 de
novembro de 2021.
Moacir Alves Palmeira - Diretor Geral

m

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária da
FEDERAÇÃO PAULISTADE TAMBORÉU a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2021
às 19.00 horas com o número legal ou às 20.00 horas com qualquer número na sede
do Ipê Clube sito na Rua Ipê, nº 103, nos termos do Estatuto Social, para votar a
seguinte ordem do dia: 1) Eleição da nova diretoria e membros do conselho fiscal
para o biênio de 2021/2023; 2) Aprovação das contas do biênio 2019/2021; 3) Aprovação
da previsão orçamentária para 2022; 4) Aprovação do calendário para 2022; 5) Alteração
do Estatuto Social; 6) Elaboração do ranking do Tamboréu; 7) Mudança da sede da
Federação; 8) Ingresso de clubes na Federação; 9) Convalidação dos atos praticados
durante a pandemia; 10) Demais assuntos de interesse dos associados. São Paulo, 04
de novembro de 2021. FRANCISCO JOSÉ DE CASTRO SILVA. Presidente da FPT
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GRP GP20 EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 14.023.333/0001-40 - NIRE nº 35.300.446.071
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/09/2021
1. Data, Horário e Local: aos 21/09/2021, às 10h, na sede da GRP GP20 Empreendimentos S.A. (“Companhia”), na cidade de SP/SP, na Av. Brigadeiro
Faria Lima, 3.477, 14º andar, sala 1, Itaim Bibi, CEP 04538-133. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença do
único acionista da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da
Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Sr. Fernando Ribeiro Starck Crestana como Presidente; e Sr. Ricardo Marques Silveira como
Secretário. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 3.297.532,63, com a
emissão de 329.753.263 novas ações, com preço de emissão R$ 0,01 cada; (ii) a redução do capital social da Companhia, no valor de R$ 59.387.000,00
e, por conseguinte, a alteração da redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iii) caso aprovadas as deliberações constantes da Ordem do Dia, a
autorização para que a administração da Companhia realize todos os atos necessários à implementação de tais deliberações; e (iv) a lavratura da presente
ata na forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias
constantes da Ordem do Dia, restou aprovado: (i) o aumento do capital social da Companhia, atualmente no montante de R$ 56.090.467,37, para R$
59.388.000,00, com um aumento efetivo, portanto, de R$ 3.297.532,63, com a emissão de 329.753.263 novas ações, com preço de emissão R$ 0,01
cada, definido nos termos do artigo 170, §1º da Lei das S.A., as quais são subscritas e integralizadas nos termos do boletim de subscrição que integra
esta ata como Anexo I; (ii) a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, conforme previsto no artigo
173, caput, da Lei das S.A., no montante de R$ 59.387.000,00, passando o capital social da Companhia de R$ 59.388.000,00 para R$ 1.000,00, mediante
o cancelamento de 400.155.549 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia. Em decorrência da redução do
capital social da Companhia, será restituído, ao único acionista da Companhia, um conjunto de galpões denominado Empreendimento GR Hortolândia,
localizado na cidade de Hortolândia, SP, na Rua Pérola, 350, objeto das matrículas 168.032 a 168.053 do Oficial de Registro de Imóveis de Sumaré/SP,
que foi avaliado por seu valor contábil, conforme evidenciado no Balanço patrimonial da Companhia levantado em 30/06/2021 e que integra esta ata
como Anexo II. A redução de capital social ora aprovada só será efetivada após transcurso do prazo legal de 60 dias para manifestação dos credores da
Companhia, contados da publicação da presente ata, conforme estipulado pelo artigo 174 da Lei das S.A. Em razão da redução ora aprovada, o artigo
4º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em
moeda corrente nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 6.738 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iii) autorizar a administração da
Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, inclusive o pagamento de dividendos ao único acionista
da Companhia; e (iv) a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme previsto no artigo 130, §§1º e 2º, da Lei das S.A. 8. Encerramento: Não
havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente
ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Acionista presente: BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário por
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Certifico que esta ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro
próprio. SP, 21/09/2021. Mesa: Fernando Ribeiro Starck Crestana - Presidente; Ricardo Marques Silveira - Secretário.

CAACI IMOBILIARIA S.A.
CNPJ: 34.576.543/0001-73 - NIRE: 35300540271- Companhia Fechada
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Formato Exclusivamente Digital (“AGOE”)
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia para participarem da AGOE, a ser realizada, em primeira convocação, no dia
07/12/2021 às 10:00h, em formato exclusivamente digital via a plataforma eletrônica Zoom (www.zoom.us) (“Plataforma”), mediante
atuação remota, via sistema eletrônico, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 6º do Estatuto Social, dos artigos 124 e 133 da Lei
Federal n° 6.404/76 (LSA) e conforme diretrizes preconizadas na IN DREI 81/2020 - Seção VIII e outras. A ordem do dia para deliberações
em matéria ordinária consiste em: (i) Análise e deliberação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020; A título de
matéria extraordinária, a ordem do dia consistirá em: (i) Ajuste no número de Ações - atualização no número de ações após a conclusão
do grupamento aprovado na AGE realizada em 27/01/2021, nos termos dos procedimentos previstos e aprovados, e atualização de
cláusula do Estatuto Social relativa a esse assunto; (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia; A instalação da AGOE dar-se-á em
primeira convocação mediante a presença de, no mínimo, 2/3 do capital social votante, conforme artigo 135 da LSA. Não possuindo
quórum suficiente para instalação em primeira convocação a Diretoria da Companhia procederá com a segunda convocação com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da AGOE, sendo esta instalada com a presença de qualquer número de acionistas presentes. Para
legitimação, representação e participação na AGOE, ou seus representantes legais e/ou procuradores, exclusivamente mediante
atuação remota, via sistema eletrônico, deverão estar munidos de documento de identidade e comprovação de poderes, consoantes no
artigo 126 da LSA e diretrizes de aferição de presença dispostas na IN DREI 81/2020 e outras, devendo enviar previamente ao correio
eletrônico caaciage@vacc.com.br os documentos pertinentes, como procuração, caso necessário. Todos os documentos e as
informações necessárias para acesso eletrônico à AGOE e análise da ordem do dia, estarão à disposição de todos os acionistas na sede
da Companhia e mediante a solicitação de envio através do correio eletrônico caaciage@vacc.com.br . Em conformidade com o artigo
133 da LSA, o relatório da administração e as demonstrações financeiras serão publicadas com a antecedência disposta legalmente.
São Paulo, 04, 05 e 06 de novembro de 2021. José Eduardo Vidigal Pontes - Diretor Presidente.
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GRP GP23 EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/ME n° 14.023.158/0001-91 - NIRE 35.300.448.073
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/09/2021
1. Data, Horário e Local: aos 21/09/2021, às 10h30, na sede da GRP GP23 Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de SP, SP,
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, sala 2, Itaim Bibi, CEP 04538-133. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em
vista a presença do único acionista da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Sr. Fernando Ribeiro Starck Crestana como Presidente; e Sr. Ricardo
Marques Silveira como Secretário. 4. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, no valor de
R$ 983.392,13, com a emissão de 98.339.213 novas ações, com preço de emissão R$ 0,01 cada; (ii) a redução do capital social da Companhia, no valor
de R$ 49.307.000,00 e, por conseguinte, a alteração da redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) caso aprovadas as deliberações
constantes da Ordem do Dia, a autorização para que a administração da Companhia realize todos os atos necessários à implementação de tais
deliberações; e (v) a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A.
5. Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, restou aprovado: (i) o aumento do capital social da Companhia,
atualmente no montante de R$ 48.324.607,87, para R$ 49.308.000,00, com um aumento efetivo, portanto, de R$ 983.392,13, com a emissão de
98.339.213 novas ações, com preço de emissão R$ 0,01 cada, definido nos termos do artigo 170, §1º da Lei das S.A., as quais são subscritas e
integralizadas nos termos do boletim de subscrição que integra esta ata como Anexo I; (ii) a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo
excessivo em relação ao seu objeto social, conforme previsto no artigo 173, caput, da Lei das S.A., no montante de R$ 49.307.000,00, passando o
capital social da Companhia de R$ 49.308.000,00 para R$ 1.000,00, mediante o cancelamento de 144.919.931 ações ordinárias, todas nominativas
e sem valor nominal de emissão da Companhia. Em decorrência da redução do capital social da Companhia, será restituído, ao único acionista da
Companhia, o conjunto de galpões denominado Empreendimento GR Guarulhos, localizado na cidade de Guarulhos, Região Metropolitana do Estado
do SP, na Rua Dona Catharina Maria de Jesus, 400, Bairro Bonsucesso, objeto da matrícula n° 120.179 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos,
que foi avaliado por seu valor contábil, conforme evidenciado no Balanço patrimonial da Companhia levantado em 30/06/2021 e que integra esta
ata como Anexo II. A redução de capital social ora aprovada só será efetivada após transcurso do prazo legal de 60 dias para manifestação dos credores
da Companhia, contados da publicação da presente ata, conforme estipulado no artigo 174 da Lei das S.A. Em razão da redução ora aprovada, o artigo
4º do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado,
em moeda corrente nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 2.940 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iii) autorizar a administração
da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, inclusive o pagamento de dividendos ao único
acionista da Companhia; e (iv) a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A.
8. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário
para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Acionista presente: BTG Pactual Logística Fundo de Investimento
Imobiliário por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Certifico que esta ata é cópia fiel da versão original
lavrada em livro próprio. São Paulo, 21/09/2021. Mesa: Fernando Ribeiro Starck Crestana - Presidente. Ricardo Marques Silveira - Secretário.

GRP GP28 EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 18.115.897/0001-64 - NIRE 35.300.452.925
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/09/2021
1. Data, Horário e Local: aos 21/09/2021, às 11h00, na sede da GRP GP28 Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de SP, SP, na
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, sala 3, Itaim Bibi, CEP 04538-133. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação, tendo em vista
a presença do único acionista da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Sr. Fernando Ribeiro Starck Crestana como Presidente; e Sr. Ricardo Marques
Silveira como Secretário. 4. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, no valor de
R$ 1.992.256,12, com a emissão de 199.225.612 novas ações, com preço de emissão R$ 0,01 cada; (ii) a redução do capital social da Companhia, no
valor de R$ 65.460.000,00 e, por conseguinte, a alteração da redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) caso aprovadas as deliberações
constantes da Orde

SF Energia Participações S.A.
CNPJ nº 31.862.288/0001-37 - NIRE nº 35.3.0052718-6
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de agosto de 2021
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
1) Hora, Data e Local: Realizada às 8 horas e 40 minutos do dia 31 do mês de agosto de 2021, na sede social da SF Energia
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 603, sala 2,
Vila Gertrudes, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04794-000. 2) Convocação e Presença: Dispensada a publicação do edital de
convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3) Mesa: Presidente: Rui Chammas; Secretária:
Andrea Mazzaro Carlos De Vincenti. 4) Ordem do Dia: (i) deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e
Instrumento de Justificação (“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação”) da Companhia por
sua acionista controladora CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, sociedade anônima de capital
aberto, inscrita no CNPJ sob o nº 02.998.611/0001-04, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar,
Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04794-000 (“CTEEP” e/ou Incorporadora); (ii) deliberar sobre a ratificação da nomeação da
Taticca Auditores Independentes S.S., com sede na Rua Geraldo Campos Moreira, 375, 5º andar, Cidade e Estado de São Paulo, CEP
04571-020, inscrita no CNPJ sob o nº 20.840.718/0001-01 e no CRC/SP sob o nº 2SP-03.22.67/O-1 (“Taticca”), como empresa
responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Companhia que será transferido à
Incorporadora em virtude da Incorporação (“Laudo de Avaliação”); (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação; (iv) deliberar sobre a
Incorporação; e (v) deliberar sobre a autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem
necessários à implementação integral da Incorporação perante as autoridades e terceiros, em especial, todas as medidas necessárias
a formalização da extinção da Companhia perante os órgãos governamentais. 5) Deliberações: Tendo em vista os temas descritos na
Ordem do Dia, e os termos da Resolução Autorizativa nº 10.286, promulgada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica ANEEL em
06 de julho de 2021, a acionista presente, após análise dos documentos apresentados pela administração da Companhia, resolve,
sem ressalvas de qualquer natureza: (i) aprovar os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação
(“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação”) da Companhia por sua acionista controladora
CTEEP, qualificada no item (i) da ordem do dia acima, nos termos do Anexo I a presente ata; (ii) aprovar a contratação da empresa
especializada Tattica, conforme qualificada no item (ii) da ordem do dia, acima, para elaborar o Laudo de Avaliação da Companhia; (iii)
aprovar o Laudo de Avaliação da Companhia, na forma do Anexo II da presente ata; (iv) aprovar a Incorporação da Companhia pela
CTEEP, em conformidade com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, passando a CTEEP a suceder a Companhia em
todos os seus direitos e obrigações na forma da lei e (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que
se fizerem necessários à implementação integral da Incorporação perante as autoridades e terceiros, ratificando atos anteriormente
praticados, em especial, todas as medidas necessárias a formalização da extinção da Companhia perante os órgãos governamentais.
6) Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada esta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
achada conforme, foi assinada pelo acionista presente. 7) Assinaturas: Mesa: Rui Chammas (Presidente) e Andrea Mazzaro Carlos
De Vincenti. (Secretária). Acionista: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, por seus Diretores Rui
Chammas e Dayron Esteban Urrego Moreno. Declaro que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Andréa Mazzaro
Carlos De Vincenti - Secretária. JUCESP nº 521.962/21-3 em 03/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Santo Antônio Energia S.A.
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1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1038305-03.2018.8.26.0100 ( U-535 ) A Dra.
Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rafhael Stamato e
s/m Maria Tardia Stamato, Antonio Joaquim Martinez, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Maria Morellato
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Padre
Machado nº 254, Saúde - São Paulo - SP , com área total de 389,82 m², contribuinte n. 042.132.0050-7(Parte),
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.
J – 05 e 06/11
3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1001889-87.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO AURÉLIO
BUENOS AIRES, C.P.F. nº 229.358.128-71, que foi ajuizada ação Busca eApreensão em Alienação Fiduciária
com pedido liminar, relativa ao bem: VEICULO MARCA: CITROEN TIPO: C3MODELO: PICASSO GLX
(PARIS) 1.5 8V FL4P CHASSI: 935SDYFYYEB531671 COR: VERMELHAANO: 2013/2014 PLACA:
FMP4612 - RENAVAM:589963139. Deferida a medida liminar, o bem objeto da ação foi apreendido. Estando
o requerido em local incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para pagar a integralidade da dívida
pendente (valor das prestações vencidas e vincendas, acrescido dos encargos contratuais moratórios, além
das custas judiciais e honorários advocatícios de 10%), no prazo de 05 (cinco) dias (DLnº 911/69, artigo 3º,
§ 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
presunção de verdade do fato alegado pelo autor, ambos a fluir após o prazo de 20 dias supra, nos termos do
artigo 257 do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J – 05 e 06/11

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Daniel Barbosa Ferreira Tito, foi lhe
apresent ada, para registro, a escritura de 31 de agosto de 2021, do 03º Tabelião de
Notas desta Capital (livro 3.628/págs. 111/115), pela qual RAFAEL FERNANDES DE
OLIVEIRA, brasileiro, designer de produtos, portador da carteira de identidade, RG nº
45.961.903-SSP/SP, CPF nº 388.546.288-59, casado sob o regime da comunhão
parcial de bens na vigência da lei 6.515/77, com FLÁVIA FERNANDES DE OLIVEIRA,
brasileira, arquitet a, portadora de carteira de identidade, RG nº 38.902.120-9-SSP/SP,
CPF nº 214.750.808-08, residentes e domiciliados na Alameda das Boninas, nº 306,
apartamento nº 144, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711
e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73,
o imóvel consistente em UM APARTAMENTO nº 144, localizado no 14º p avimento do
empreendimento denominado Bella Bonina, situado na Alameda das Boninas nº 306, no
21º Subdistrito – Saúde, com as áreas: privativa 94,00m², comum 64,69², total 175,49²,
coeficiente de proporcionalidade 1,3423 e fração ideal de terreno de 1,3423%, cabendolhe o direito de uso de 02 vagas indeterminadas com a área de 16,80m², inclusas na
área comum, na garagem localizada nos 1º, 2º ou 3º pavimentos. Perfeitamente
registrado sob o n° 05 na matrícula n° 229.601, em data de 16 de dezembro de 2020.
Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local,
reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro
Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 18 de outubro
de 2021.

CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Edital de Segunda Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio
Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em
Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 12 de novembro de 2021, às 14:30 horas,
de modo exclusivamente digital e remoto, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625, de
14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a liberação integral dos recursos que
compõem o Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3, no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),
conforme definido na Assembleia Geral de Debenturistas da Emissão realizada em 15 de março de 2021, ficando certo que caso aprovada
a liberação, os Debenturistas concordam com a exclusão, no Contrato de Cessão Fiduciária, de todas as referências à Conta Reserva
Estática do Serviço das Debêntures 3 e ao Saldo Integral Mínimo Estático do Serviço das Debêntures 3; e (ii) caso aprovado o item
acima, autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrarem o aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, para refletir
a deliberação tomada na AGD. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão detalhados na Proposta de Administração a ser divulgada
pela Emissora em seu site ri.santoantonioenergia.com.br/. A AGD será realizada exclusivamente de modo digital, por meio da
disponibilização do sistema eletrônico Microsoft Teams que possibilitará que os Debenturistas acompanhem, se comuniquem e votem na
AGD, conforme disposto no Artigo 7º da ICVM 625. Não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGD, uma vez que ela será
realizada exclusivamente de modo digital. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da AGD ou através
do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na
Proposta da Administração referente à AGD disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), e da Emissora (ri.santoantonioenergia.
com.br/) acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade. Os Debenturistas que fizerem
o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital na AGD,
sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo
debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na AGD através de acesso ao link e, cumulativamente,
manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da AGD, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada,
conforme disposto no Artigo 7º, §1º, da ICVM 625. Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na
Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços
eletrônicos da Emissora (risae@santoantonioenergia.com.br), com cópia ao Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br),
preferencialmente, com 02 (dois) dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da AGD, ou, ainda, até o horário previsto
para realização da mesma, os seguintes documentos: A) quando pessoa física, documento de identidade (Carteira de Identidade Registro
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou
carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); B) quando pessoa
jurídica ou fundos de investimento (representação pela administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo): cópia
de atos societários (contrato ou estatuto social) e documentos que comprovem a representação do debenturista ou cópia simples do
regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente; e C) quando representado por procurador, procuração com
reconhecimento de firma do outorgante ou abono bancário, ou ainda, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por
autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil como alternativa ao reconhecimento de firma, em caso de participação por meio de
representante. Em caso de impossibilidade das alternativas acima, deverá ser apresentado, juntamente à procuração, cópia do documento
de identidade do outorgante. Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Emissora, o debenturista receberá, em até
24 (vinte e quatro) horas antes da AGD, as instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGD. Caso determinado
debenturista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, deverá
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail risae@santoantonioenergia.com.br,
preferencialmente, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD, para que seja prestado o suporte necessário.
Não poderão participar da AGD os Debenturistas que não encaminharem a relação de documentos acima mencionada. Na data da AGD,
o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e até 15 (quinze) minutos após o
horário de início da AGD, sendo que o registro da presença do debenturista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via
link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 (quinze) minutos do início da AGD, não será possível o ingresso do
debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Emissora recomenda que os Debenturistas acessem
a plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na
AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela
mesa no início da AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo
e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AGD. A Emissora
ressalta que será de responsabilidade exclusiva do debenturista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da
plataforma digital Microsoft Teams e com o acesso à teleconferência. A Emissora não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Emissora. São Paulo,
04 de novembro 2021. Daniel Faria Costa - Diretor Presidente.
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1073186-35.2020.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 36ªVara
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin,na forma da Lei,etc.FAZ
SABER os Ocupantes do imóvel os senhores ANTONIO MAURO, DANIELEMORAES,EDUARDO,ARTHUR,ADRIANA SILVA
DE OLIVEIRA,BRENO,BRIAN,ANA LUZIA. GIOVANA,LUANA COSMO FERREIRA BRITO,CAUÃ, JOÃO, TAINA,RIAN que não
foram citados pessoalmente pelo oficial de justiça,com endereço à Alabastro,159,Aclimacao,CEP 01531-010,São Paulo-SP, que
lhe foi proposta uma ação de Reintegração/Manutenção de Posse por parte de Maria Eliza Pacheco Escobar e outros,alegando
em síntese: "Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Luiz Antonio Pacheco Ferreira Lima e outros em face
de Desconhecidos, objetivando liminar para reintegrá-los na posse do imóvel situado na Rua Alabastro, 159, São Paulo/SP,
alegando que são possuidores e legítimos proprietários do imóvel sub judice, mas que, ao cabo de um contrato de locação,
foram informados pela imobiliária que administra o bem de que, após uma primeira tentativa em 01/06/2020, havia sido ele
invadido e ocupado por desconhecidos em 22/06/2020, mantendo-se a posse injusta até a presente data". Encontrando-se os
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para
que,no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta.Não sendo contestada a
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. [05,08]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013838-38.2009.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÁRIO CAVALCANTE, Brasileiro, Casado,
Autônomo, RG 50.184.18, CPF 636.588.368-49, com endereço à Rua Alcebiades de Castro Rego, 184, Centro,
CEP 17550-000, Julio Mesquita - SP que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU, lhe ajuizou ação de Procedimento Sumário, objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada
com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Frederich Von Voith, nº 1700, L:03, B:03, E:B, Apto.04B,
Jardim São João, Jaraguá, Conjunto Habitacional SP (Jaraguá B3), São Paulo-SP, CEP 02995-000, alegando
que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e
ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse.
Estando o corréu supramencionado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15
dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados.Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.

Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 25.298.138/0001-40 - NIRE nº 35.300.533.852
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de agosto de 2021
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76
1) Hora, Data e Local: Realizada às 8 horas e 50 minutos do dia 31 do mês de agosto de 2021, na sede
social da Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida
das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 602, sala 2, Vila Gertrudes, Cidade e
Estado de São Paulo, CEP 04794-000. 2) Convocação e Presença: Dispensada a publicação do edital
de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade das acionistas
da Companhia. 3) Mesa: Presidente: Rui Chammas; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos De Vincenti.
4) Ordem do Dia: (i) deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento
de Justificação (“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação”)
da Companhia por sua acionista controladora CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista, sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº 02.998.611/0001-04,
com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Cidade e Estado de São
Paulo, CEP 04794-000 (“CTEEP” e/ou Incorporadora); (ii) deliberar sobre a ratificação da nomeação
da Taticca Auditores Independentes S.S., com sede na Rua Geraldo Campos Moreira, 375, 5º andar,
Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04571-020, inscrita no CNPJ sob o nº 20.840.718/0001-01 e
no CRC/SP sob o nº 2SP-03.22.67/O-1 (“Taticca”), como empresa responsável pela elaboração
do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Companhia que será transferido à
Incorporadora em virtude da Incorporação (“Laudo de Avaliação”); (iii) deliberar sobre o Laudo de
Avaliação; (iv) deliberar sobre a Incorporação; e (v) deliberar sobre a autorização aos administradores
da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação integral
da Incorporação perante as autoridades e terceiros, em especial, todas as medidas necessárias a
formalização da extinção da Companhia perante os órgãos governamentais. 5) Deliberações: Tendo
em vista os temas descritos na Ordem do Dia, e os termos da Resolução Autorizativa nº 10.286,
promulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL em 06 de julho de 2021, as Acionistas
presentes após análise dos documentos apresentados pela administração da Companhia, resolvem,
sem ressalvas e por unanimidade: (i) aprovar os termos e condições do Protocolo de Incorporação
e Instrumento de Justificação (“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação
(“Incorporação”) da Companhia por sua Acionista controladora CTEEP, qualificada no item (ii) da ordem
do dia acima, nos termos do Anexo I a presente ata; (ii) aprovar a contratação da empresa especializada
Tattica, conforme qualificada no item (iii) da ordem do dia acima, para elaborar o Laudo de Avaliação da
Companhia; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação da Companhia, na forma do Anexo II da presente ata;
(iv) aprovar a Incorporação da Companhia pela CTEEP, em conformidade com os termos e condições
estabelecidos no Protocolo, passando a CTEEP a suceder a Companhia em todos os seus direitos e
obrigações na forma da lei; e (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os
atos que se fizerem necessários à implementação integral da Incorporação perante as autoridades
e terceiros, ratificando atos anteriormente praticados, em especial, todas as medidas necessárias a
formalização da extinção da Companhia perante os órgãos governamentais. 6) Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada esta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
achada conforme, foi assinada pelas acionistas presentes. 7) Assinaturas: Rui Chammas (Presidente)
e Andrea Mazzaro Carlos De Vincenti (Secretária). Acionistas: CTEEP - Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica Paulista, por seus Diretores Rui Chammas e Dayron Esteban Urrego Moreno e SF
Energia Participações S.A. por seus Diretores Rui Chammas e Dayron Esteban Urrego Moreno. Declaro
que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti Secretária. JUCESP nº 521.963/21-7 em 03/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Manutenção de Posse por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo- CDHU, objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do
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O Saquarema Surf Festival apresentado pela Prefeitura de Saquarema vai promover seis competições da
World Surf League na semana de 15 a 21 de novembro,
com mais de 200 atletas se
enfrentando nas ondas da
Praia de Itaúna. O evento é
uma realização da 213
Sports, vertical de esportes da
V3A e licenciada pela WSL
Latin America para fazer etapas do WSL Qualifying Series, Pro Junior e Longboard.
Serão 128 participantes no
Quiksilver Pro QS 3000 masculino, 32 no ROXY Pro QS
3000 feminino, 32 na categoria Pro Junior Sub-20 masculina, 16 na Pro Junior feminina, 32 no Longboard masculino e 16 no Longboard feminino. Todos os eventos acontecerão com o princípio da
igualdade na premiação para
homens e mulheres e serão
transmitidos ao vivo pelo
WorldSurfLeague.com.
O Saquarema Surf Festival será realizado em memória ao bicampeão brasileiro
Leo Neves, que faleceu em
2019 enquanto competia nas
mesmas ondas da Praia de
Itaúna. A 213 Sports quer fixar este Festival de Surf como
uma segunda data no calendário esportivo de Saquarema,
que desde 2017 vem sediando a etapa brasileira do World
Surf League Championship
Tour. No entanto, a última
aconteceu em 2019, devido à
pandemia do Covid-19, então
o Saquarema Surf Festival
também vai marcar o retorno

das competições na Capital
Nacional do Surf.
Grandes estrelas do esporte vão prestigiar a estreia do
evento, como os campeões
mundiais da World Surf League, Adriano de Souza do
CT, Caio Ibelli, Mateus Herdy e Lucas Vicente do Pro
Junior, Phil Rajzman e o peruano Piccolo Clemente do
Longboard e até Lucas
“Chumbo” Chianca, que já
conquistou o título de melhor
do mundo em ondas gigantes.
Lucas é um dos convidados
dos organizadores do Saquarema Surf Festival e pela primeira vez vai competir em
uma etapa do WSL Qualifying Series em casa, ainda
mais junto com o seu irmão
mais jovem, João Chianca, o
Chumbinho.
“Vai ser meu primeiro QS
no quintal de casa e estou
muito feliz por ter recebido
esse convite, para participar
de um evento em homenagem
a uma pessoa que fez tanto
por mim em toda a minha carreira”, disse Lucas Chianca.
“O Leo Neves me ensinou
muita coisa e, com certeza,
eu sou o surfista que sou
hoje, graças a ele também. E
vai ser uma honra estar em
casa, competindo em um
evento desse, podendo sair
um pouco da temporada de
ondas gigantes. Mas, sei que
já já estarei de volta para buscar outros objetivos nas ondas gigantes”.
IRMÃOS CHIANCA –
Lucas também falou sobre o
momento que o seu irmão

Foto/@WSL / Damien Poullenot

Saquarema Surf Festival promoverá
seis competições da World Surf League

João Chianca no Quiksilver Pro France válido pelo WSL
Challenger Series

vive nessa temporada. O atual
campeão sul-americano da
WSL Latin America, João
Chianca, ocupa a sexta posição no ranking do WSL Challenger Series, que vai classificar doze surfistas para a elite do World Surf League
Championship Tour de 2022.
Chumbinho está bem próximo de reforçar a “seleção brasileira” do CT no ano que vem.
Ele vai defender a sua vaga logo
após o Saquarema Surf Festival, na etapa final do WSL
Challenger Series 2021, que
começa no dia 25 de novembro em Haleiwa, no Havaí.
“O meu irmão está com o
surfe acima do nível, tá muito bizarro. Eu rezo para não
ter uma bateria junto com ele,
porque tá difícil pegar o moleque. Ele realmente está com
um surfe muito polido”, destacou Lucas Chianca. “Ele
está muito bem colocado no
ranking também e com um
psicológico muito sólido. Se

Deus quiser, ele vai estar no
CT ano que vem, representando o Brasil no Tour, assim como o irmão dele está
no Tour das Ondas Gigantes”.
JUNTOS NO QS – Os
dois já chegaram a disputar a
mesma bateria em uma etapa
do WSL Qualifying Series.
Foi em 2016 nas Filipinas,
quando foram escalados juntos na primeira fase e o Lucas terminou em último, enquanto o João venceu essa
bateria, passou mais uma e
parou na terceira fase, ficando em nono lugar no evento.
Outra etapa que eles participaram foi nos tubos de El
Gringo, em Arica, no Chile,
em 2018. Nessa, os dois não
se enfrentaram e perderam na
mesma fase, ficando empatados em 13.o lugar no Desafio de Arica. Agora, no Saquarema Surf Festival, será a
primeira vez que os irmãos
Chianca competirão juntos
em uma etapa do WSL Qua-

lifying Series em casa.
“Se eu parar para pensar,
vai ser realmente um sonho
competir em casa. Vestir a
lycra na frente das pessoas
que eu amo e que viram toda
a minha evolução e trajetória, será muito incentivador”,
disse João Chianca. “E competir com o Lucas vai ser
bom demais. A família toda
vai estar reunida, então acho
que será uma das melhores
coisas que vai acontecer para
mim esse ano”.
Chumbinho também comentou sobre a expectativa da
classificação para o CT 2022:
“Estou tentando lidar com
isso de uma maneira bem
tranquila. Eu penso nisso diariamente, mas vou tentar
deixar essas emoções de lado
e focar primeiro nesses dois
eventos daqui do Brasil (Florianópolis e Saquarema), para
apresentar o melhor do meu
surfe neles. Depois, fico livre
para pensar e respirar minha
situação no Havaí, que é um
lugar muito especial para
mim. Sei que ainda tem muito trabalho a ser feito, para
atingir meu grande objetivo”.
PROGRAMAÇÃO – O
Saquarema Surf Festival será
iniciado no dia 15 de novembro, segunda-feira, pela cate-

goria longboard. A previsão é
começar a primeira fase masculina as 8h00 na Praia de
Itaúna. Depois das oito baterias, a programação é realizar as quatro da rodada inicial feminina e mais quatro da
segunda fase masculina. Então, todas as estrelas dos
pranchões devem competir
no primeiro dia, como os bicampeões mundiais Phil Rajzman e Piccolo Clemente e
o vice-campeão e vice-campeã de 2019, Rodrigo Sphaier que é de Saquarema e a
carioca Chloe Calmon.
Outros destaques do Longboard são a tricampeã sulamericana da WSL Latin
America, Atalanta Batista, a
peruana Maria Fernanda
Reyes, Jefson Silva, Carlos
Bahia, o local de Saquarema,
Jeremias da Silva, o norteamericano Tony Silvagni, entre outros. O cronograma de
toda a semana do Saquarema
Surf Festival ainda está sujeito a alterações, mas no momento prevê para a terça-feira (16) o início do Quiksilver
Pro QS 3000 masculino e do
ROXY Pro 3000 feminino
para a quarta-feira (17). Já a
categoria Pro Junior, deve começar somente na quinta-feira (18).

Bruno Baptista testa
Ferrari no Bahrein

Copa SP de Kart: Alberto Otazú
terá novos companheiros na
etapa final da Pro 500
Foto/Divulgação

Equipe Concept Kart Light/No Fire/Cardoso Funilaria e Pintura terá trio para a prova de 3 Horas de duração

Alberto Otazú ladeado pelos estreantes Rogério Cebola (E) e
Augusto Coutinho (D)

A equipe Concept Kart/No
Fire/Cardoso Funilaria e Pintura vai participar da última
etapa da Copa São Paulo de
Kart com nova formação.
Como a prova da Pro 500 que
será realizada no Kartódromo
Granja Viana (Cotia (SP) no
sábado (6) terá duração de três
horas, Alberto Otazú (No Fire
Service/IMAB Metalúrgica/
Cardoso Funilaria e Pintura/

Speed Truck/Rolley Ball/Bianchi Automóveis) convidou
Rogério Cebola e Augusto
Coutinho para esta prova de
longa duração, substituindo o
titular Nelson Reple, que está
em viagem para tratar de assuntos profissionais.
“Estou feliz por meus amigos terem aceito o meu convite para estrearem na Pro 500
ao meu lado. Eles estão se

adaptando e indo cada vez
melhores nos treinos, e por
isto acredito que teremos uma
boa performance nesta prova”, confia Otazú, que ocupa
a quarta colocação no campeonato.
Aluno de Alberto Otazú
desde o início de sua carreira,
e hoje em dia um de seus principais apoiadores, Rogério Cebola também ficou feliz com
o convite e experiência. “É
uma grande alegria receber este
convite de meu professor e
amigo, e uma expectativa
enorme para a minha primeira corrida de Pro 500”, comemora Rogério Cebola. “Estamos firmes e evoluindo nos
treinos pré-corrida, e assim
vamos com esse entusiasmo
para a grande final dando tudo
de nós”, completa o piloto de
47 anos de idade.
Recém vice-campeão do
DKR Challenge 2021, logo
atrás de seu amigo Alberto
Otazú, Augusto Coutinho está
eufórico com a sua estreia na
Pro 500. “Foi uma surpresa e
uma honra receber este convite de meu amigo Alberto. Já

corremos juntos em outras
oportunidades e sempre com
muita alegria e sucesso”, comenta o piloto de 20 anos de
idade. “Agora é uma grande
responsabilidade andar neste
kart em que não tenho experiência, dentro de um clima e
equipe muito profissionais,
onde estou me concentrando
muito para ajudar o meu amigo e companheiro da melhor
forma possível”, garante ‘Augustinho’, que entrou no kartismo ao mesmo tempo do que
Otazú.
Confira a pontuação da
Pro 500 Light depois de sete
etapas: PSJ/CKS Racing
Team, 215 pontos; 2) ES
Competições Light, 198; 3)
Sabbato/Giacomini-BR Goffredo, 160; 4) Concept Kart
Light/No Fire/Cardoso Funilaria e Pintura, 156; 5) DRCBetinho Veículos, 151; 6)
Mercury, 126; 7) Antonio Rocha, 56; 8) Don Camilo, 52;
9) Douglas Cardim, 48; 10)
Caio Castro/Car Racing KTF,
38; 11) MV MV Heuris/
Yokoyama, 30; 12) José Panizo, 27.

Bruno Baptista
No domingo, 7, Bruno Baptista participará do Rookie
Test oficial do WEC, o Campeonato Mundial de Endurance,
no
Circuito
do
Bahrein,acelerando a Ferrari
488 GTE Evo da Iron Lynx,
uma das equipes oficiais da
Ferrari, que corre na classe
LMGTE-Am. Este será o terceiro teste do piloto na Europa em duas semanas visando
disputar o campeonato de uma
categoria de endurance em
2022.
Nos últimos dias, ele testou com o Mercedes-AMG
GT3 Evo da espanhola Madpanda Motorsport na Catalunha e com o Audi R8 LMS Evo
da belga Team WRT em Paul
Ricard. Ambas competem no
Fanatec GT World Challenge
Europe Endurance Cup
(GTWC Europe Endurance),
em que o piloto iria correr em
2021 com o Mercedes-AMG
GT3 Evo da alemã Get Speed
Performance, não fosse a pandemia de covid-19 impedir a
entrada de estrangeiros em diversos países por vários meses.
“Foram muito bacanas os
testes com a Madpanda e a

WRT, mas confesso que estou
ansioso para guiar a Ferrari da
Iron Lynx. Será a primeira vez
que irei pilotar uma Ferrari de
corrida e isso, por si só, já é a
realização de um dos meus sonhos”, diz Bruno Baptista, que,
no Brasil, corre na Stock Car
Pro Series com a RCM Motorsport e tem apoio das empresas XP Private, Loctite,
Oakberry, Pro Automotive,
Hero, NGK do Brasil e Volt.
Antes do teste, ele estará na
pista torcendo pelos brasileiros que disputarão a sexta e última etapa do WEC nas 8 Horas do Bahrein, no sábado, 7:
André Negrão(com o protótipo A480 a equipe oficial da
Alpine, na Hypercar, a categoria top); Daniel Serra (com a
Ferrari 488 GTE Evo da AF
Corse, a outra equipe oficial da
Ferrari, na classe LMGTEPro); Marcos Gomes e Augusto Farfus (Aston Martin Vantage AMR da NortWest AMR na
classe LMGTE-Am) e Felipe
Fraga (Aston Martin Vantage
AMR da TF-Sport na LMGTEAm). Felipe tem chances matemáticas de se tornar campeão da categoria.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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Marcopolo apresenta a geração 8
A Marcopolo, líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil, apresenta o lançamento mais aguardado pelos mercados de
ônibus rodoviários nacional e internacional, a
Geração 8. A nova família representa um
avanço em inovação para a marca, com padrões únicos de segurança, conforto, conectividade, dirigibilidade e ergonomia, para passageiros e motorista.
Composta pelos tradicionais modelos das
linhas Viaggio e Paradiso, em suas diferentes versões, a Geração 8 foi desenvolvida
para os modelos de chassis das principais
montadoras e saem da linha de montagem
da unidade Ana Rech, em Caxias do Sul.
A Geração 8 se destaca pelo visual marcante, seguindo o DNA de design Marcopolo que preza pela fluidez das linhas, design
limpo e moderno para transmitir sensação de
velocidade e leveza. A concepção do projeto, teve como premissa trazer atributos de
excelência para operadores, motoristas e
passageiros.
Todos os detalhes do veículo foram pensados cuidadosamente, a partir de um trabalho integrado realizado entre as áreas de
Design, Engenharia e de Operações Industriais da Marcopolo. O resultado é um ônibus
focado em qualidade e rentabilidade para o
operador, conforto e conectividade para passageiros, assim como na facilidade de manutenção e reparação.
A atual linha de rodoviários, a New G7,
continuará em produção e vendas, recebendo atualizações e inovações.
O trabalho conjunto para o desenvolvimento da Geração 8 resultou na criação de
uma família de veículos que apresenta uma
melhoria de 11% no coeficiente aerodinâmico. A iniciativa é um grande atrativo para as
empresas de transportes, pois permite redução de custos operacionais, resultando em
economia de combustível e consequente
menor emissão de gases de efeito estufa.
Outra preocupação da Marcopolo é o
conforto do passageiro para tornar ainda
melhor a experiência ao embarcar nos modelos da Geração 8. Cerca de 100 engenheiros da empresa realizaram viagens de ônibus
em todas as regiões do país, no total foram
mais de 44 mil quilômetros rodados para entender as diferentes necessidades e preferências dos clientes. Esse trabalho proporcionou um olhar atento às questões como a largura e o espaçamento entre as poltronas, circulação dentro do veículo, tempo de permanência a bordo e utilização de equipamentos
eletrônicos.
A partir dessa percepção, foram feitas
mudanças como a criação de escada de aces-

so com degraus amplos, iluminação indireta
em LED e um novo desenho do sistema de
abertura da porta, mais eficiente e robusto.
Para ampliar o espaço interior e melhor
acomodar passageiros e bagagens, a Marcopolo trabalhou em diferentes frentes. As
poltronas ganharam uma nova estrutura e
desenho ergonômico, otimizando o espaço
para as pernas. Também foi adotada uma
nova forma de distribuição das composições
das espumas do assento e do encosto, a proposta é garantir ainda mais conforto e acolhimento. Outro ponto pensado foi o sistema de reclinação, que conta com acionamento mais fácil e suave, permitindo inúmeras posições de acordo com o biotipo do
usuário.
Geração 8 apresenta diferenciais que trazem novo olhar para o segmento rodoviário:
- São mais de 140 atributos novos que se
revertem em impactos positivos para motoristas, passageiros e operadores
- Design inédito com coeficiente aerodinâmico de apenas 0,379
- Eficiência dos faróis 3,5 vezes maior
em relação a modelos atualmente no mercado
- Estrutura de proteção da cabine amplia
segurança passiva para o motorista
- Foco na operação para clientes alcançarem resultados ainda melhores nos negócios
A concepção da nova geração resultou
em mais de 60 patentes que geram ganhos
em conforto, confiabilidade e custo operacional. Como exemplos, podemos citar a tubulação externa do ar-condicionado que simplifica e facilita a manutenção, aumentando a
disponibilidade do veículo para a operação e
a montagem do assento de poltrona, que permite a regulagem da profundidade de assento e adequação do ônibus a diferentes serviços e aplicações de acordo com a necessidade do operador, propiciando o acesso à
manutenção de todos os sistemas da poltrona sem necessidade de remoção dela sua
posição no veículo.
Biossegurança
A Geração 8 vai seguir contando com a
Marcopolo Biosafe, uma plataforma concebida para tornar o transporte coletivo mais
seguro contra contaminações de vírus e bactérias e que reúne soluções focadas em biossegurança. Itens como desinfecção do sanitário e ar-condicionado por meio de luz UVC, cortinas e capas antimicrobianas, layout
1x1x1 e dispensers de álcool em gel seguem
disponíveis.
Conforto interno
Logo na entrada do veículo, para garan-

tir mais segurança e conforto durante o embarque, o corrimão é integrado, com perfil
inteiriço e uniforme e que conta com aditivos
antimicrobianos, uma solução da plataforma
Biosafe. A porta de separação entre a cabine do motorista e o salão de passageiros recebeu novo desenho, com vedação
adicional para reduzir o nível de ruído no
interior e ampliar o conforto acústico. O
sistema de fechadura e rodízios também
foram remodelados, com a utilização de
rolamentos e autocompensadores, que tornam o funcionamento mais suave, seguro
e de menor esforço.
O salão de passageiros ganhou sistema de iluminação em LED com diversas
configurações e luz indireta que mudam
de cor e intensidade de acordo com o horário.
Para entretenimento dos passageiros,
o interior nos novos modelos G8 contam
com monitores de alta definição e novo
sistema de som coletivo com alto falantes
de alta qualidade. As imagens podem ser reproduzidas na central de controle do motorista. Além disso, os comandos de áudio e
vídeo estão posicionados nas laterais e oferecem som digital de quatro canais.
O porta-pacotes também foi pensado
para tornar a viagem mais cômoda e segura,
com ampliação de espaço de 23%. Projetado para ser mais robusto, conta com suporte
que diminui vibrações e ruídos. O conjunto
tem área totalmente livre, sem obstáculos,
para que o passageiro acomode a bagagem
acima da sua poltrona. O entre-foco conta

com luz de acionamento automático. E o passa mão inteiriço para deslocamento no corredor proporciona segurança durante a acomodação dos viajantes e também conta com
aditivos antimicrobianos.
As poltronas ganharam novo desenho de
corte dos tecidos e novas combinações de
cores e padronagens e a manutenção delas também foi um ponto de atenção. Através de estudos foi possível desenvolver um
novo conceito de distribuição das composições das espumas do assento e do encosto, garantindo ainda mais conforto e
acolhimento. O sistema de reclinação também é completamente novo, com a adoção de amortecedores, com acionamento
mais fácil, suave e que permite infinitas
posições, de acordo com o biotipo do usuário. Os comandos de áudio e vídeo estão
posicionados nas laterais e oferecem som
digital de quatro canais, além de controle da
iluminação de leitura. A área de assentos
conta com sistema de retirada rápida dos
bancos. A mudança dispensa o trabalho de
desmontagem de todo o conjunto, o que simplifica a operação e otimiza o tempo de reparo.
A geladeira foi desenvolvida com design
exclusivo, com mais comodidade e facilidade de utilização.
O novo sanitário foi projetado para criar
um ambiente mais confortável e ergonômico, com a instalação de apoios no interior para
auxiliar o passageiro e dar segurança durante o uso do sanitário. O interior é climatizado
com ar-condicionado, conta com porta plana

com sistema de fechamento automático e
descarga com sistema Ecoflush, com a opção de sucção a vácuo, como a adotada em
aviões para melhor eficiência e eliminação
de possíveis odores. Além disso tanto a tampa do vaso como os pega-mãos contam com
aditivos antimicrobianos na sua composição.
A iluminação natural foi ampliada, com
janelas cinco vezes maiores, assim como o
espelho. A decoração interna ganhou novas
cores e design para proporcionar experiência mais agradável, como a pia de aço inox,
que facilita limpeza e confere durabilidade.
Está disponível o opcional de luz UV-C com
ação antimicrobiana para eliminação de microorganismos.
Atributos para quem dirige
Entre os estudos realizados pela Marcopolo no desenvolvimento da Geração 8, a ergonomia da cabine do motorista foi um dos
pontos que receberam mais atenção, com a
adoção de um novo padrão em revestimento
interno, com peças injetadas para melhor
acabamento, resistência e beleza, e acabamentos “soft touch” para sofisticação e redução de ruídos internos.
O espaço conta com novo design de altofalantes, posicionados na parte superior, iluminação indireta em fibra ótica, que permite
o controle do grau de luminosidade sem prejudicar a segurança ao dirigir.
A poltrona do motorista foi desenvolvida
com conceito Ergodesign e desenho em formato de concha para maior conforto e ergonomia do motorista. Possui ainda revestimento em Neoprene na região do pescoço para
se moldar ao biotipo de cada profissional.
No painel de instrumentos, foram desenvolvidos controles mais acessíveis, com novo
conceito de interface de comandos no painel
de controle. As centrais de controle (Head
Unit) da Geração 8 contam com diferentes
versões e interfaces gráficas que facilitam a
operação. Os modelos contam com telas de
alta definição sensíveis ao toque, nos tamanhos de 5 e 10 polegadas, que proporcionam
nova experiência de uso pelo motorista no
controle das funções do veículo.
Para tornar a condução ainda mais amigável e facilitada, o motorista pode escolher
por acionar os comandos pela tela digital de
alta definição ou por teclas posicionadas na
parte inferior do painel de instrumentos, com
a redundância das principais funções do veículo.
Outras mudanças importantes são o novo
defroster, mais potente e com capacidade
23% maior de refrigeração, que permite que
o para-brisa seja desembaçado em tempo
inferior a quatro minutos.

uma maior eficiência e competitividade em
um segmento importante nos mercados da
região.
Bem projetado e validado, o Novo C3 terá
uma manufatura também de excelência. A
fábrica de Porto Real (RJ) passou por uma
grande transformação industrial e tecnológica para receber a nova plataforma CMP, e
contou com investimentos de mais de R$ 220
milhões. Entre as evoluções aplicadas, incluise a instalação de novos robôs, além de um

inédito processo polivalente e flexível que
permitirá a produção do Novo Citroën C3 e
ainda favorecerá os atuais modelos fabricados na unidade.
Com toda essa tecnologia e estrutura de
desenvolvimento na América Latina, a Citroën seguirá oferecendo aos seus clientes
veículos modernos, com muita qualidade, estilo atraente, excelentes equipamentos e custo
total de compra e manutenção cuidadosamente estudado.

Nacionais

Condições especiais de
lançamento do Arrizo 6 Pro
O Arrizo 6 Pro,
novo integrante do
portfólio da CAOA
Chery, estreia nas
concessionárias da
marca com condições
especiais de lançamento. O sedan premium é comercializado com taxa de financiamento de 0,99%,
entrada de 50% e saldo em 24 meses.
Além disso, há opções de planos com a
primeira parcela somente para março de
2022.
Outro atrativo
para os clientes do
sedan é o seguro total com valor de R$
2.299, o mesmo praticado para a versão GSX. O Arrizo 6 PRO

CAOA Chery, com entradas e parcelas reduzidas além do Seguro Total
por conta da montadora.
O Arrizo 6 Pro é comercializado com preço
de lançamento de R$
134.990. Recém-chegado
ao mercado o veículo
possui como diferenciais
o design, ainda mais atraente, com grade frontal,
traseira e detalhes exclusivos; e os itens de tecnologia de ponta como
monitor de ponto cego,
câmera 360° em alta definição, novo painel de instrumentos totalmente digital em tela LCD colorida de 10,25", e o multimídia de 10,25" de alta definição com Android Auto
também passa a integrar o programa 100%

e Apple Car Play.

Novo Citroën C3 vai ser brasileiríssimo

O Novo Citroën C3, que será produzido
na fábrica de Porto Real (RJ), teve, desde a
sua concepção, o protagonismo das equipes
de engenharia da América Latina para desenvolver um veículo totalmente conectado
com as expectativas dos clientes brasileiros
e latino-americanos. Além disso, traz a responsabilidade de ser o primeiro de uma família de três veículos que serão desenvolvidos
e produzidos na região nos próximos três
anos.

Com muita versatilidade e personalidade, o Novo C3 chegará com uma excelente
altura livre do solo, capô elevado e uma posição alta para o motorista, além do conforto
característico da Citroën, com um dos melhores espaços internos do segmento. E a sua
concepção foi cuidadosamente pensada para
facilitar o dia a dia dos clientes nas grandes
cidades e também proporcionar momentos
agradáveis e de bem-estar em trajetos mais
longos, como viagens.

Para tanto, o Novo Citroën C3 inaugura
em Porto Real a moderníssima plataforma
CMP (Common Modular Platform). Aliás, ele
será o primeiro veículo do Grupo Stellantis
produzido no Brasil que utiliza a plataforma
CMP, reconhecida mundialmente como moderna, modular e de grande flexibilidade. Tanto é verdade que a plataforma CMP pode
ser usada em veículos dos segmentos B e C.
A plataforma de um veículo é a base
para todo o seu desenvolvimento e a partir
dela que se define tecnicamente todas as
opções do modelo, como as suspensões,
componentes elétricos e eletrônicos e até
o powertrain. E todas essas definições,
baseadas na plataforma do veículo, garantem sua performance, dirigibilidade, conforto, estabilidade e segurança, por exemplos. A CMP, que equipa
o Novo C3, é uma das mais modernas
do grupo Stellantis no mundo. Altamente robusta, com baixíssimos níveis
de vibração, maior conforto acústico
e rápidas respostas de direção e elevada estabilidade, ela permite ao modelo uma experiência única de desempenho e bem-estar a bordo. Toda essa versatilidade aliada a uma sólida estratégia de
integração local de peças e componentes,
um dos pilares do projeto C-Cubed para os
três novos veículos, permitirá ao Novo C3

