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Governo regulamenta programa
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Estado de SP tem menor taxa de
mortalidade infantil da história
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Para 2022, IBGE prevê a produção
de 270,7 milhões de toneladas de grãos
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,40
Venda:       5,40

Turismo
Compra:   5,42
Venda:       5,56

Compra:   6,18
Venda:       6,18

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

19º C

14º C

Sexta: Céu nubla-
do com possibili-
dade de garoa o dia
todo. À noite as
nuvens diminuem
devagar.

Previsão do Tempo

Papa diz que
sucesso da
COP26 é

vital porque
"tempo está
acabando"
O papa Francisco pediu na

quinta-feira (11) que os católi-
cos da Escócia rezem pelo su-
cesso da Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudanças
Climáticas de 2021 (COP26) em
Glasgow porque "o tempo para
salvar o planeta está acaban-
do".

Em carta, Francisco disse
que lamentou não poder com-
parecer à abertura da conferên-
cia, como esperava inicialmen-
te, mas pediu que todos se
unam em oração por um resul-
tado frutífero.

"Esta reunião foi concebida
para tratar de uma das grandes
questões morais do nosso tem-
po: a preservação da criação de
Deus, dada a nós como um jar-
dim a ser cultivado e como uma
casa comum para nossa família
humana", disse ele na carta di-
vulgada pelo Vaticano.

Ele implorou por "sabedo-
ria e força" dos participantes
para que tenham em mente as
gerações futuras.

"O tempo está acabando;
esta ocasião não deve ser des-
perdiçada para que não tenha-
mos que enfrentar o julgamen-
to de Deus por nosso fracasso
como zeladores fiéis do mundo
que ele confiou aos nossos cui-
dados", afirmou.

Em mensagem formal à con-
ferência, lida em seu nome no
dia 2 de novembro, Francisco
disse que as chagas duplas in-
fligidas pela pandemia de covid-
19 e pela mudança climática são
comparáveis àquelas causadas
por um conflito global e que
deveriam ser confrontadas da
mesma maneira.

No dia 8 de outubro, o Vati-
cano anunciou que o secretário
de Estado, cardeal Pietro Paro-
lin, comandaria sua delegação
para a COP26. (Agência Brasil)

Esporte

Promotora da Stock Car, Vicar e
CBA anunciam Fórmula 4 no Brasil

Usando carros de última geração e ainda inéditos, iniciativa cria escola fundamental para formação de novos talentos no país

O modelo a ser utilizado no Brasil estreará mundialmente em 2022

Principal empresa do au-
tomobilismo brasileiro e pro-
motora da Stock Car Pro Se-
ries, a Vicar anunciou a rea-
lização do Fórmula 4 Brasil
Certificado pela FIA a partir
de 2022. O acordo foi assi-
nado em agosto na Itália por
Fernando Julianelli, CEO da
Vicar, e Gianfranco De Bellis,
presidente da Tatuus, fabri-
cante oficial dos carros e li-
cenciada pela Federação In-
ternacional do Automóvel
(FIA). O novo campeonato
terá supervisão da Confede-
ração Brasileira de Automo-
bilismo (CBA), cujo presi-
dente, Giovanni Guerra, foi
o responsável por elaborar
todo o projeto da categoria
nacional junto à FIA, etapa
necessária que antecedeu as
fases comerciais e logísti-
cas.

“A Fórmula 4 foi criada
pela FIA para ser o primeiro
passo de jovens pilotos que
saem do kart rumo à Fórmu-
la 1 e precisam de uma cate-
goria que dê continuidade
ao aprendizado, ao mesmo
tempo em que os desenvol-
ve nas questões profissio-
nais do esporte”, explica
Fernando Julianelli.

Formação de pilotos –
 “Havia uma importante la-
cuna na escala de formação
de pilotos no automobilismo
brasileiro em termos de con-
tinuidade de carreira, que
agora estaremos preenchen-
do, inclusive com um carro

tão novo que só estreará mun-
dialmente em 2022. Outro pon-
to importante era termos aqui
o mesmo equipamento usado
nos principais centros do au-
tomobilismo internacional. O
nosso objetivo é incentivar
novos talentos e dar aos nos-
sos kartistas a oportunidade
de serem preparados para com-
petir em alto nível sem terem
que morar muito jovens no ex-
terior”, continua o CEO da Vi-
car.

“Particularmente eu estou
muito feliz, por que de uma
conversa entre a CBA e a Vi-
car, na etapa da Stock Car rea-
lizada em Goiânia, no primeiro
semestre ,  tenha nascido a
oportunidade de falarmos di-
retamente com o Gianfranco
De Bellis”, diz Giovanni Guer-
ra, presidente da CBA.

“Na ocasião a Vicar abra-

çou a ideia de imediato e, hoje,
vendo mais este resultado do
nosso empenho, é sem dúvida
uma satisfação enorme. Temos
a sensação de estarmos reali-
zando o que nós viemos para
fazer nessa gestão da CBA.
Estou realmente feliz pelo fato
de o Brasil estar preenchendo
essa lacuna. E mais feliz ainda
por estarmos adequando o
país ao que há de mais moder-
no e competente no automobi-
lismo mundial em termos de
preparação de pilotos para o
futuro”, completa o dirigente.

Chassi: nova geração – A
Fórmula 4 Brasil utilizará o mo-
delo F4 T-021, segunda e ain-
da inédita geração do chassi
fabricado pela italiana Tatuus,
que deve estrear mundialmen-
te a partir de 2022. Com um pro-
jeto orientado pelas novas es-
pecificações de segurança da

FIA, os 16 carros que serão tra-
zidos ao Brasil são dotados in-
clusive do halo, equipamento
introduzido em 2016 pela enti-
dade em suas principais cate-
gorias de monopostos e que
desde então foi responsável
por evitar ferimentos graves
em dezenas de acidentes.

O motor será o Abarth-Au-
totecnica 1.4, com 176cv de
potência e câmbio da especia-
lista francesa SADEV de seis
marchas, acionado por sistema
de borboletas e eletrônica
Magneti-Marelli. Os pneus se-
rão importados, produzidos
especialmente pela Pirelli.

Piloto experiente, Campeão
Mundial de Kart FIA (1995) e
um bem-sucedido manager da
carreira de pilotos profissio-
nais, Gastão Fráguas Filho foi
apontado pela Vicar como líder
do projeto. Outro aspecto im-

portante é que, além do nome
oficial incluir o selo FIA, o
novo campeonato mostra sua
relação direta com os proje-
tos da entidade máxima do
esporte ao conceder ao seu
campeão 12 dos 40 pontos
necessários para o ranking
que indica os competidores
habi l i tados  a  d isputar  o
Mundial de Fórmula 1.

3 mil km ao volante – Com
seis etapas compostas de
três corridas cada uma, o
Fórmula 4 Brasil Certificado
pela FIA competirá dentro do
evento promovido para a
Stock Car Pro Series, o maior
da América Latina. As corri-
das terão transmissão ao
vivo pelo canal BandSports,
Motorsport.tv e mídias da
Stock Car (Facebook e You-
tube). “Os pilotos disputarão
18 provas, além de treinos e
classificatórios, totalizando
cerca de 3 mil km ao longo
da temporada”, detalha Juli-
anelli.

Segundo o executivo, o
projeto inclui ainda uma aca-
demia formada por especia-
listas que instruirão os pilo-
tos sobre temas importantes
da profissão, como noções
de marketing, media training,
redes sociais, mecânica e
eletrônica automotivas, in-
terpretação de dados, relaci-
onamento com a equipe, in-
teração com engenheiros de
vários campos, entre vários
outros campos de aprendiza-
do.
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Congresso aprova projetos
 de R$ 9 bi para pagamento

do Auxílio Brasil

A primeira estimativa para
a safra agrícola de 2022,
divulgada na quinta-feira, (11)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE),
prevê a produção de 270,7 mi-
lhões de toneladas de grãos,
cereais e leguminosas.

De acordo com o instituto,
se os dados do Levantamento
Sistemático da Produção Agrí-
cola (LSPA) forem confirma-
dos, será um recorde da série
histórica, iniciada em 1975,
com um aumento de 7,8% em
relação às estimativas deste

ano, o que representa 19,5 mi-
lhões de toneladas a mais.

A expectativa do IBGE é
que a produção seja puxada
pelo milho, após uma queda
grande na safra do grão deste
ano, por causa do atraso do
plantio da segunda safra e da
falta de chuvas nos principais
estados produtores. Para
2022, a previsão é de alta de
11,1% para a primeira safra,
com 2,8 milhões de toneladas,
e de 26,8% para a segunda sa-
fra, com 16,2 milhões de to-
neladas.                   Página 3
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Abate de suínos aumenta,
 mas de bovinos cai no

terceiro trimestre

Imunização contra covid-19
gera segurança para
 75% de brasileiros

Vendas no comércio
 têm redução de 1,3%

em setembro

Casa da Mulher Brasileira
completa dois anos com mais

de 50 mil atendimentos
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O Governo de São Paulo
lançou na quarta-feira (10)
uma campanha para incentivar
o turismo no estado de São
Paulo. Um dos atrativos é a
realização do Grande Prêmio
São Paulo de Fórmula 1 no
Autódromo de Interlagos, cuja
programação vai ocorrer entre
12 e 15 de novembro.

A peça de 30 segundos será
veiculada nas redes sociais ofi-
ciais e canais de televisão até
o dia 14 de novembro.

A peça, produzida pela
agência Z515, destaca que São

Governo do Estado
lança campanha para
atrair turistas para SP

Paulo é o estado da esperan-
ça e que produziu e levou a
vacina do Butantan para todo
o Brasil. São Paulo também
se sobressai no esporte e
manteve o Grande Prêmio
São Paulo de Fórmula 1 por
mais dez anos no Autódromo
de Interlagos.

A campanha ainda mostra
que São Paulo é o estado da
hospitalidade e está pronto para
receber os turistas. A nova
peça está disponível nas redes
sociais e demais canais ofici-
ais do Governo de São Paulo.

O Governo de SP anunciou
na quarta-feira (10) que o esta-
do de São Paulo teve a menor
taxa de mortalidade infantil da
história em 2020. Pela primeira
vez, a taxa alcançou o patamar de
um dígito, chegando a 9,75 óbi-
tos de menores de um ano por
mil nascidos vivos.

“É gratificante e recompen-
sador para todos nós, que atua-
mos na gestão pública, o regis-
tro de mais um feito inédito na
história de São Paulo e do Bra-
sil. Especialmente em relação a
um ano tão difícil como foi
2020”, declarou o Governador
Joao Doria.

Nas últimas duas décadas, o
estado registrou uma queda de
42,6%. Em 2000, a taxa era de
17 por mil nascidos vivos. Os
dados são da publicação anual
realizado pela Fundação Siste-
ma Estadual de Análise de Da-
dos (SEADE).

Os dados refletem a melho-
ria nas estratégias preventivas de
assistência na rede pública de
saúde do Governo de SP, como
investimentos em saneamento
básico, além de iniciativas roti-
neiras e campanha de imunização.

Ao longo dos últimos dois
anos, a Secretaria de Estado da
Saúde vem desenvolvendo ações
compartilhadas com diversas
áreas técnicas da pasta, além de
parcerias com a Secretaria de
Desenvolvimento Social por
meio do Comitê Estadual pela
Primeira Infância, o programa
Saúde na Escola com a Educa-
ção e o programa Parcerias Mu-
nicipais com a Secretaria de De-
senvolvimento Regional.

Além disso, a Secretaria de
Estado da Saúde realiza articu-
lação com os Comitês de Vigi-
lância de Óbitos municipais e
regionais; qualificação do pré-
natal orientado pela linha de Cui-

dado da Gestante; qualificação
ao parto e ao recém-nascido, por
meio de processos de treina-
mentos específicos; apoio téc-
nico para as regiões de saúde
através reuniões macrorregio-
nais com os pontos de atendi-
mento da rede e Ciclo Gravídi-
co Puerperal e Neonatal, inclu-
indo Alto Risco; ampliação da
rede de assistência às crianças
vítimas de violências; ações de
supervisão e apoio para as ações
da rede estadual de Bancos de
Leite de Humano (BLH).

“Está é uma marca histórica
fruto de um trabalho conjunto e
contínuo entre o Estado e os 645
municípios. As iniciativas e
ações preventivas voltadas para
a saúde da mulher e da criança
fizeram com que São Paulo che-
gasse a um patamar único em sua
história. O objetivo agora é ain-
da mais desafiador e vamos tra-
balhar para continuar diminuin-

do estes índices”, destaca o Se-
cretário de Estado da Saúde, Jean
Gorinchteyn.

Perfil das mães e doenças
relacionadas ao óbito infantil

Considerando a idade da
mãe, as principais reduções es-
tão na faixa de 25 a 40 anos, com
maior risco de morte antes do
primeiro ano de vida nos casos
de mulheres que deram à luz an-
tes dos 19 e após os 40.

Cerca de nove a cada dez
mortes infantis estão relaciona-
das a doenças originadas no pe-
ríodo perinatal (entre 22 sema-
nas de gestação até os 7 dias
após o nascimento do bebê),
malformações congênitas; do-
enças infecciosas e parasitárias,
e do aparelho respiratório.

O período neonatal precoce,
de 0 a 6 dias de vida, representa
a maior proporção dos óbitos
infantis, com 51% do total.

Prédio de instituto cultural em
SP recebe obra de artista suíço

Estreou na quinta-feira, (11),
em São Paulo, a exposição do
artista suíço Felipe Varini. A
mostra tem quatro obras inédi-
tas feitas para a arquitetura do
Instituto Artium de Cultura, que
fica no bairro Higienópolis. O
prédio que abriga o instituto é
um palacete centenário tomba-
do pelo Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio His-
tórico, Cultural e Ambiental de
São Paulo (Conpresp). A visita-
ção é gratuita e deve ser agenda-
da pelo site Eventim.

Radicado em Paris, Varini
produz obras que misturam ce-
nografia, pintura e fotografia.
Esta é a primeira vez que ele ex-
põe individualmente no Brasil. A
mostra tem curadoria do francês
Franck Marlot. A intervenção
artística trata-se de um site-spe-
cific, ou sítio específico, quan-
do uma obra é criada de acordo
com o ambiente e com um es-
paço determinado. Varini esteve
no local para desenvolver um
estudo técnico e criar a partir
das observações arquitetônicas.

Foram produzidas, então,
quatro instalações: Zig Zag De
Quatorze Triangles, Doubles
Cercles Concentriques, Sept
Arcs De Cercles e Douze Petits
Disques Dans Le Grand. Elas
ocupam a fachada exterior e três
salas expositivas do prédio.

“A obra bidimensional pinta-
da aparece para o observador em
um único ponto focal e se espa-
lha nas superfícies do edifício
conforme ele se move pelo es-
paço. É uma oportunidade para
todos questionarem a realidade e

a ficção do espaço arquitetônico
e serem atores da própria expe-
riência”, aponta Franck Marlot,
curador da mostra, conforme
nota de divulgação da exposição.

As criações de Varini, apon-
tam os organizadores, são cons-
truídas a partir de círculos, qua-
drados, elipses e triângulos, pin-
tados em cores primárias. “Nes-
te ponto focal, a forma parece
flutuar como que levitando so-
bre a arquitetura que a acolhe”,
indica o texto de divulgação.
(Agência Brasil)

Casa da Mulher Brasileira
completa dois anos com mais de

50 mil atendimentos
A Casa da Mulher Brasileira

(CMB) é reconhecida como a
espinha dorsal da rede de prote-
ção, apoio e prevenção contra à
violência doméstica da cidade de
São Paulo, que é a maior do Bra-
sil. No espaço, as vítimas podem
buscar por assistência integral,
de segunda a segunda, 24 horas
por dia. Único do estado e o séti-
mo no país com estas caracterís-
ticas, este equipamento essenci-
al para o acolhimento e fortale-
cimento da autonomia de mulhe-
res completa dois anos de fun-
cionamento na quinta (11).

Durante toda a pandemia,
mesmo nos períodos de maior
rigidez nas restrições de conví-
vio social, a CMB, considerada
a espinha dorsal da rede de as-
sistência à mulher da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania (SMDHC), perma-
neceu de portas abertas. Desde a
sua inauguração, 55.443 atendi-
mentos foram realizados, ofere-
cendo serviços especializados e
multidisciplinares humanizados.
O espaço, na Rua Vieira Ravas-
co, 26, no Cambuci, região cen-
tral da capital, conta com uma
área de 3.659m² e um ambiente
confortável, receptivo e seguro.

“A Casa da Mulher Brasilei-
ra é uma referência na nossa rede
de atendimento, pois concentra
em um único local acolhimento
e escuta qualificada e também
suporte jurídico e de proteção,
disponíveis no espaço com a
oferta de serviços da Delegacia
de Defesa da Mulher, Ministé-

rio Público, Defensoria Pública
Tribunal de Justiça e do progra-
ma Guardiã Maria da Penha”,
afirmou Claudia Carletto, Se-
cretária Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania. “Quebrar
o ciclo de violência é uma deci-
são muito difícil, e a administra-
ção pública precisa se fazer pre-
sente tanto para informar mulhe-
res e incentivar esta atitude,
como para acolher e fortalecer
as vítimas deste reflexo do ma-
chismo estrutural”, disse.

Segundo pesquisa do Data-
folha, encomendada pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Públi-
ca (FBSP), uma em cada quatro
mulheres acima de 16 anos, to-
talizando 24,4% desta popula-
ção, afirma ter sofrido algum
tipo de violência em 2020 no
Brasil. E este é apenas um dos
retratos feitos desta triste reali-
dade durante a pandemia.

Em levantamento recente, a
SMDHC traçou o perfil da mu-
lher vítima de violência atendi-
da durante a pandemia - branca,
de 30 a 49 anos, solteira, hete-
rossexual, formação escolar
igual ou superior ao ensino mé-
dio e com rendimento de um a
dois salários mínimos. E uma
das constatações mais alarman-
tes e que reforçam o alcance do
machismo estrutural é que mes-
mo as mulheres que passam lon-
ge deste perfil estão igualmente
expostas ao risco de violência.
Acesse o estudo na íntegra aqui.

As mulheres em situação de
violência encontram na CMB

serviços de acolhimento e escuta
qualificada por meio de uma
equipe multidisciplinar. Estão
disponíveis serviços da Delega-
cia de Defesa da Mulher (DDM),
com ações de prevenção, prote-
ção e investigação dos crimes de
violência doméstica; Ministério
Público, com atuação na ação
penal dos crimes de violência;
Defensoria Pública, com orien-
tação às mulheres sobre seus
direitos e assistência jurídica;
Tribunal de Justiça, responsável
pelos processos, julgamentos e
execução das causas relaciona-
das à violência; e um destaca-
mento do programa Guardiã
Maria da Penha, da Guarda Civil
Metropolitana, para proteger as
vítimas.

Além disso, a CMB também
oferece um alojamento de aco-
lhimento provisório para os ca-
sos mais graves, quando a mu-
lher é obrigada a deixar sua casa,
por risco iminente. Foi instala-
do também na Casa um ponto de
atendimento da Central de Inter-
mediação em Libras, para aten-
der mulheres surdas.

A SMDHC reforça o supor-
te às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica, com a ampli-
ação dos canais de denúncia pelo
Disque 156 e a concessão do
auxílio hospedagem. Ao todo
são 13 serviços da SMDHC em
pleno funcionamento: os quatro
Centros de Referência, os cin-
co Centros de Cidadania da Mu-
lher (das 10h às 16h), a Casa da
Mulher Brasileira (24 horas por

dia, inclusive sábados e domin-
gos) que possui alojamento pro-
visório, as Casas de Abrigo e de
Acolhimento Provisório, que
possuem 20 vagas cada, e três
Postos Avançados de Apoio à
Mulher. A unidade móvel conhe-
cida como Ônibus Lilás, que não
circulou em 2020, retomou as
atividades este ano.

A mulher vítima de violência,
seja psicológica, física, moral
ou que tenha sofrido qualquer
outro tipo de agressão, é atendi-
da no local por uma equipe es-
pecializada composta por assis-
tente social e psicóloga que faz
uma escuta qualificada, a orien-
tação e possível encaminhamen-
to a um dos equipamentos da
rede de proteção à violência con-
tra a mulher.

Uma ferramenta importante
utilizada pela SMDHC no perí-
odo pandêmico foi o violentô-
metro, um infográfico que aju-
da a ilustrar a progressão que
costuma ocorrer numa relação
abusiva, que vai de agressões
verbais em tom de brincadeira
até a consumação de atos de vi-
olência. A informação é uma for-
ma eficaz de proteger a mulher
contra a violência, sobretudo a
violência doméstica, quando fa-
tores emocionais dificultam,
muitas vezes o discernimento do
que é ou não um ato abusivo. O
material violentômetro perten-
ce originalmente ao Programa
Institucional Gestión con Pers-
pectiva de Género del IPN/Mé-
xico. (Agência Brasil)

SP tem menos de 3 mil internados por
COVID-19 pelo terceiro dia consecutivo

O Estado de São Paulo re-
gistra na quinta (11) menos de
3 mil pessoas internadas pela
Covid-19: são 2.948 pacientes,
somando 1.287 em UTI e 1.652
em enfermaria. Os números são
os menores desde abril de
2020, início da pandemia.

O número total de inter-
nados é dez vezes menor que
o registrado no pico da se-
gunda onda, que chegou a ul-
trapassar 31 mil pacientes
com a doença.

As taxas de ocupação dos
leitos de UTI também estão

entre as menores da história da
pandemia, com 23,7% no es-
tado e 29,9% na Grande São
Paulo.

No decorrer da pandemia,
até o momento, houve
4.417.592 casos, dos quais
4.246.733 já estão recupera-

dos, incluindo 456.733 que fo-
ram internados e receberam alta
hospitalar. Houve também
152.539 óbitos.

O detalhamento dos dados
da pandemia está disponível no
site www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus.

CÂMARA (São Paulo)
Agressão entre a reeleita Janaína Lima e a eleita Cris Mon-

teiro (ambas no Novo) dá ao reeleito Holiday ser ‘algodão entre
cristais’

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) comemora os 37 votos (número mí-

nimo pra aprovar Sampaprev - 2), porque não é fácil negociar
cada voto

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O que tá rolando - Supremo arrancando Jefferson do coman-

do do PTB - explica o histórico Campos Machado ter ido pro
Avante 70

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB) já declarou que terá candidata mulher à

vice pra Presidência 2022. Em quem você - da política - tá pen-
sando ???

.
CONGRESSO (Brasil)
Já que a CPI (Covid 19) não delatou, o MP e a CPI (Assem-

bleia potiguar) já têm um empresário que vai  delatar Consórcio
Nordeste

.
PRESIDÊNCIA
Bolsonaro não foi na falida COP 26, mas foi pra Dubai, tratar

acordos (petrolíferos) com Emirados Árabes, Barhein e Catar.
Aqui, ...

.
(Brasil)
... o vice-Presidente - general Mourão - elogia o Supremo ter

barrado emendas (dos relatores), contrário ao que pensa Bolso-
naro

.
PARTIDOS
Lula (dono do PT) vai pra Europa, fazer turismo com dinhei-

ro público. Aqui, não vai às ruas nem com ‘pesquisa’ de ‘eleito’
1º turno

.
HISTÓRIAS
Marcelo Pinto, administrador do complexo de Interlagos no

qual vai rolar o 1º GP com o nome de São Paulo na Fórmula 1,
destaca ...

.
de
... o empenho da dupla Toninho e Botina (TB), empresa que

começou em Franca e hoje é referência nas estruturas pros gran-
des ...

.
São Paulo
... eventos (no Brasil Olimpíadas 2016 e agora Fórmula 1).

“Eles surpreendem a todos com a simplicidade dos que são gran-
diosos”

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

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



Para 2022, IBGE prevê a produção
de 270,7 milhões de toneladas de grãos
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Acordo entre China
e Estados Unidos

reacende expectativas
Os maiores emissores de gases de efeito de estufa do

mundo, a China e os Estados Unidos (EUA), anunciaram
nas últimas horas, durante os trabalhos da COP26, em Glas-
gow, na Escócia, um acordo bilateral que reacendeu algu-
ma esperança a dois dias do fim da Conferência do Clima
da Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se de
uma declaração conjunta sobre o reforço da ação climática.

"O documento contém declarações fortes sobre estudos
alarmantes de cientistas, a redução das emissões de carbo-
no e a necessidade urgente de acelerar ações para chegar
lá”, afirmou à imprensa o enviado especial dos EUA, o
antigo candidato presidencial John Kerry, acrescentando que
as duas potências se “comprometem com uma série de ações
importantes para esta década, no momento em que elas são
necessárias”.

“Podemos comprometer-nos todos com a via de um de-
senvolvimento verde, com baixas emissões de carbono, e
duradouro”, disse o presidente da China, Xi Jinping, que
falou em videoconferência, paralelamente à Cúpula do Fó-
rum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Xi
Jinping. Ele não fez, no entanto, qualquer referência direta
ao entendimento com os Estados Unidos, firmado em Glas-
gow.

Segundo o enviado chinês à COP26, o compromisso
resultou de quase três dezenas de reuniões ao longo dos
últimos dez meses.

De acordo com a ONU, o mundo segue uma trajetória
“catastrófica” rumo a um aquecimento de 2,7 graus Celsius
até o fim do século, que levará a um conjunto de fenôme-
nos climáticos progressivamente devastadores. Na prática,
na declaração conjunta, chineses e norte-americanos com-
prometem-se a fazer mais para travar o aquecimento glo-
bal. Eles não dão detalhes de ações precisas: prometem,
por exemplo, “tomar medidas reforçadas para erguer as
ambições durante o ano de 2020” e renovar o compromis-
so com as metas do Acordo de Paris, para uma subida da
temperatura planetária “bem aquém” de 2°C em relação à
época pré-industrial e, "se for possível", atingir e solidificar
1,5°C.

As delegações de Pequim e Washington compromete-
ram-se também a trabalhar, ainda em Glasgow, para um
resultado “ambicioso, equilibrado e inclusivo sobre o ate-
nuar das emissões poluentes, a adaptação e o apoio” aos
países menos desenvolvidos.

Xi Jinping e o presidente norte-americano, Joe Biden,
planejam manter conversações, por videoconferência, na
próxima semana.

“Passo importante”
Foi “um passo importante na direção certa”. Assim rea-

giu o secretário-geral das Nações Unidas, António Guter-
res, no momento do anúncio do entendimento sino-ameri-
cano.

“Para lá da COP, é importante para o mundo”, reagiu
por sua vez Frans Timmermans, vice-presidente da Comis-
são Europeia, em declarações à agência France Presse.

As reações ao compromisso entre norte-americanos e
chineses são cautelosas. Se a ONU e a União Europeia
(UE) acenam ao que consideram um entendimento encora-
jador, organizações não governamentais consideram-no es-
casso. A organização não governamental (ONG) Greenpe-
ace diz que é necessário que as duas maiores potências
internacionais demonstrem maior empenho.

Citada pela BBC, a diretora da organização norte-ame-
ricana WWF sustentou que o anúncio do entendimento veio
trazer “nova esperança” quanto à meta de um aquecimento
limitado a 1,5°C. Destacou que é preciso clareza “sobre o
que ainda é exigido a ambos os países em relação à redução
de emissões nos próximos nove anos”.

O ex-primeiro-ministro australiano Kenin Rudd, que co-
ordena a Sociedade Asiática dedicada às alterações climáti-
cas, quis deixar claro que, no seu entender, o acordo entre
chineses e norte-americanos não é uma inversão completa
de marcha, mas um passo largo: “O atual estado da geopo-
lítica entre China e Estados Unidos é terrível, por isso o
fato de se poder extrair esse acordo entre Wahington e Pe-
quim é significativo”.

Em síntese, o principal negociador chinês, Xie Zhenhua,
disse haver, a esta altura, “mais acordo do que divergênci-
as” entre as duas potências.

Vale lembrar que a China se recusou a assinar um acor-
do, no início desta semana, para limitar o metano, optando
por prometer um “plano nacional” para agir sobre a ques-
tão.

Novo esboço
Um novo esboço da declaração final da COP26 já está

circulando, embora ainda esteja em negociação.
Ao fim de dez dias de conversações, as delegações envi-

adas à Escócia chegaram a um projeto de conclusões “prati-
camente final”, segundo o presidente da cúpula que se pro-
nunciou num dia de trabalhos dedicados às cidades e regi-
ões. Alok Charma apelou à “abertura e flexibilidade” por
parte dos negociadores, embora tenha reconhecido que sub-
siste “uma montanha para escalar”.

No projeto de conclusões, os países são chamados a for-
talecer os cortes de carbono até o fim de 2022. O documen-
to reitera o compromisso com as nações mais vulneráveis
aos efeitos do aquecimento global.

O encerramento do encontro em Glasgow está previsto
para esta sexta-feira (12), embora as negociações possam
ainda continuar. (Agência Brasil)

A primeira estimativa para a
safra agrícola de 2022, divulga-
da na quinta-feira, (11) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), prevê a pro-
dução de 270,7 milhões de to-
neladas de grãos, cereais e legu-
minosas.

De acordo com o instituto,
se os dados do Levantamento
Sistemático da Produção Agrí-
cola (LSPA) forem confirma-
dos, será um recorde da série
histórica, iniciada em 1975,
com um aumento de 7,8% em
relação às estimativas deste ano,
o que representa 19,5 milhões
de toneladas a mais.

A expectativa do IBGE é que
a produção seja puxada pelo mi-
lho, após uma queda grande na
safra do grão deste ano, por causa
do atraso do plantio da segunda
safra e da falta de chuvas nos
principais estados produtores.
Para 2022, a previsão é de alta

de 11,1% para a primeira safra,
com 2,8 milhões de toneladas,
e de 26,8% para a segunda safra,
com 16,2 milhões de toneladas.

Segundo o gerente da pes-
quisa, Carlos Barradas, além da
previsão de normalidade climá-
tica para o próximo ano, a alta
do dólar incentiva os produtores
de commodities.

“Outra razão para a perspec-
tiva de recorde diz respeito à
questão econômica. Apesar do
aumento dos custos de produ-
ção, os preços das commodi-
ties agrícolas como milho, tri-
go e soja estão altos, ajudados
pela valorização do dólar, fa-
zendo o produtor aumentar o
plantio e investir mais nessas
lavouras”, explica.

O instituto prevê crescimen-
to de 0,8% na produção de soja,
com 1,1 milhão de toneladas a mais;
de 2,4% no algodão herbáceo em
caroço, com 84,9 mil toneladas,

12,8% no sorgo, com 302,4 mil
toneladas; 6,9% no feijão pri-
meira safra, com 80,9 mil tone-
ladas, e aumento de 9,8% no fei-
jão segunda safra, com previsão
de 101 mil toneladas.

Por outro lado, a pesquisa
estima quedas nas produções do
arroz, de 3,9% ou 451,6 mil to-
neladas; do feijão terceira safra,
de 0,9% ou 5,1 mil toneladas, e
do trigo, de 10% ou 785,8 mil
toneladas.

Safra de 2021
A pesquisa do IBGE aponta

que a estimativa de outubro para
a safra de 2021 é de 251,2 mi-
lhões de toneladas, o que repre-
senta 1,2% ou 3 milhões de to-
neladas a menos do que a obtida
em 2020, quando a produção de
grãos, cereais e leguminosas no
país chegou a 254,1 milhões.

A área a ser colhida deve au-
mentar 4,6% este ano, alcançan-

do 68,5 milhões de hectares.
Somados, o arroz, o milho e a
soja representam 92,5% da es-
timativa da produção do país e
respondem por 87,6% da área a
ser colhida.

Na produção deste ano, o
IBGE aponta aumento de 10,3%
para a soja e de 4,5% para o ar-
roz em casca. Por outro lado, a
previsão é de queda de 17,5% no
algodão herbáceo e de 16% no
milho, sendo 2,8% a menos na
primeira safra e 20,6% de que-
da na segunda.

A produção de soja deve che-
gar a 134,1 milhões de tonela-
das e o milho 86,7 milhões de
toneladas, sendo 25,9 milhões
de toneladas na primeira safra e
60,9 milhões de toneladas na
segunda safra. A produção do ar-
roz foi estimada em 11,5 mi-
lhões de toneladas e a do algo-
dão em caroço em 5,8 milhões
de toneladas. (Agência Brasil)

Capacidade de armazenagem agrícola
sobe no primeiro semestre, diz IBGE
A capacidade disponível de

armazenagem agrícola no Brasil
atingiu 180,6 milhões de tone-
ladas no primeiro semestre des-
te an, volume 2,5% superior ao
do período anterior. O número
de estabelecimentos de armaze-
namento cresceu 2,5% em rela-
ção ao segundo semestre de
2020, e o maior número deles
está no Rio Grande do Sul
(2.112), seguido por Mato Gros-
so (1.363) e Paraná (1.334).

Com 44,4 milhões de tone-
ladas, o estado de Mato Grosso
é também o que tem a maior ca-
pacidade de armazenagem do
país. O Rio Grande do Sul e o
Paraná têm capacidade de 34,3
milhões de toneladas e 32,6 mi-
lhões de toneladas, respectiva-
mente, e o silo é predominante
nesses estados. Esses são dados
da Pesquisa de Estoques, de ja-
neiro a junho deste ano, divul-
gados na quinta-feira, (11) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

O estoque de produtos agrí-
colas somou 59,2 milhões de
toneladas, com elevação de 12%
ante ao 52,9 milhões de tonela-
das de 30 de junho do ano pas-

sado. Entre janeiro e junho de
2021, o número de estabeleci-
mentos aumentou nas regiões
Sul (5,7%), Nordeste (3,8%) e
Norte (1,7%) e caiu nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste, 1,1% e
0,6%, respectivamente.

Entre os cinco principais
produtos agrícolas existentes nas
unidades armazenadoras, os es-
toques de soja são os que têm
maior volume (36,7 milhões de
toneladas), seguidos pelos de
milho (11,4 milhões), arroz (5,5
milhões), trigo (2,4 milhões) e
café (1,0 milhão). Na soja, o
crescimento nos estoques, nos
primeiros seis meses do ano,
representou 19,3%; no de arroz,
33,8%; no de trigo, 29,3%; e no
de café, 14% frente ao primeiro
semestre de 2020. O estoque de
milho, no entanto, caiu 14,2%.

Esses produtos constituem
96,2% do total estocado entre os
monitorados por esta pesquisa.
Os 3,8% restantes são compos-
tos por algodão, feijão preto,
feijão de cor e outros grãos e
sementes.

Silos
O IBGE informou que os si-

los predominam no país, em
relação à capacidade útil ar-
mazenável. No primeiro se-
mestre,  armazenaram 90,4
milhões de toneladas, o que
equivale a 50,0% da capaci-
dade útil total. Na compara-
ção com o segundo semestre
de 2020, a capacidade dos si-
los subiu 3,6%.

Os armazéns graneleiros e
granelizados chegaram a 67,7
milhões de toneladas de capa-
cidade útil armazenável. Isso
é 2,4% superior ao volume re-
gistrado no período anterior.
Conforme o IBGE, este tipo
de armazenagem é responsá-
vel por 37,5% do total zena-
gem nacional.

Já os armazéns convencio-
nais, estruturais e infláveis, al-
cançaram 22,5 milhões de tone-
ladas. O número é um recuo de
1,6% em relação ao segundo
semestre de 2020. Segundo o
órgão, esses estabelecimentos
contribuem com 12,5% da capa-
cidade total de armazenagem.

Regiões
Entre as regiões, o Sul pre-

domina, sendo responsável por

62,7% da capacidade armazena-
dora da região e 50,3% da capa-
cidade total de silos do país. No
Centro-Oeste, com 54,0% da
capacidade da região, os silos
têm relação com os do tipo gra-
neleiros e granelizados que apa-
recem com mais intensidade e
55,9% da capacidade total.

Já os armazéns convencio-
nais, estruturais e infláveis es-
tão em grande parte da Região
Sul (34,9%), seguido pela Re-
gião Sudeste (31,5%). Juntas, as
duas regiões correspondem a
66,4% da capacidade total deste
tipo de armazéns no país.

Estabelecimentos
A pesquisa apontou alta de

2,5% no número de estabeleci-
mentos ativos, que chegaram a
8 098 no primeiro semestre de
2021 em relação ao segundo
semestre do ano passado.

As regiões Sul, Nordeste e
Norte tiveram alta de 5,7%,
3,8% e 1,7%, respectivamente,
no número de estabelecimentos.
Em movimento contrário, as re-
giões Sudeste e Centro-Oeste
registraram recuo de 1,1% e
0,6%. (Agência Brasil)

Vendas no comércio têm redução
de 1,3% em setembro

As vendas no comércio va-
rejista caíram 1,3% na passa-
gem de agosto para setembro.
É a segunda queda seguida, em-
bora menos intensa que a veri-
ficada em agosto (-4,3%), após
a alta de 3,1% de julho. Os da-
dos da Pesquisa Mensal de Co-
mércio (PMC) foram divulga-
dos na quinta-feira, (11) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

O gerente da pesquisa,
Cristiano dos Santos, afirmou
que desde o começo da pande-
mia de covid-19, em março de
2020, os dados do comércio
têm variado muito, volatilida-
de típica de um “novo rearran-
jo da estrutura econômica
como um todo”.

“Desde o início da pande-
mia, temos uma sequência de
grande amplitude. Houve uma
grande baixa em abril de 2020,
depois um cenário de recupe-
ração bastante rápida que cul-
mina em outubro, uma queda
novamente para patamares de
pandemia no início do ano de
202. Em seguida, tivemos um
crescimento também forte, que
posicionou o mês de maio
como o segundo nível recorde,
após outubro e novembro do
ano passado. Agora, a trajetória
experimenta uma nova queda.”

De acordo com Santos, o
impacto da pandemia na recei-
ta das empresas está diminuin-
do, com apenas 2,3% delas
dando essa justificativa para a
diminuição ou crescimento.

“A receita varia próxima da
estabilidade em -0,2%. Então,
esse contexto de pandemia,
pelo menos no que tange ao
impacto detectado pela pes-
quisa nas empresas da nossa
amostra, está cada vez menor
nos últimos meses. A gente
atinge patamares que são até
menores do que o mínimo des-
sa série, ou seja, quase não há
mais relatos de impactos da
pandemia na receita das empre-
sas. Impacto que já chegou a
ser 63,1% de todos os relatos
em abril de 2020.”

Inflação
Santos ressaltou que o prin-

cipal fator que influenciou os
resultados do comércio em se-
tembro foi a alta da inflação,
além de mudanças nos juros
que afetaram o crédito.

“A inflação certamente é o
mais importante nesses últi-
mos dois meses, mas também
tem outros. O saldo da cartei-
ra de crédito, tanto para pessoa
física quanto jurídica, estabili-
zou nos últimos meses. Lem-
bra que em setembro teve uma
reunião do Copom que reposi-
cionou a taxa Selic, os juros
aumentam, então isso afetou o
crédito. Tem o fenômeno tam-
bém de aumento do emprego
formal, mas que está desbalan-
ceado com relação à renda.
Cresce o emprego, mas num
ritmo menor a renda”, disse.

De acordo com o gerente
da pesquisa, isso se reflete na

queda maior no volume de ven-
das do que na receita das em-
presas.

“O componente que joga o
volume para baixo é a inflação.
As mercadorias subiram de pre-
ço. Em combustíveis e lubrifi-
cantes, por exemplo, a receita
foi -0,1%, totalmente estável, e
o volume caiu 2,6%. O mesmo
vale para hiper e supermerca-
dos, que passa de 0,1% de re-
ceita para -1,5% em volume.”

Atividades
Segundo o IBGE, seis das

oito atividades pesquisadas ti-
veram taxas negativas em se-
tembro. As maiores quedas fo-
ram em equipamentos e mate-
rial para escritório, informáti-
ca e comunicação (-3,6%),
móveis e eletrodomésticos (-
3,5%) e combustíveis e lubri-
ficantes (-2,6%). Porém, a ati-
vidade de maior peso na forma-
ção da taxa de setembro foi hi-
permercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas
e fumo, que caíram 1,5%.

No comércio varejista am-
pliado, que inclui, veículos e
materiais de construção, o volu-
me de vendas caiu 1,1% em se-
tembro na comparação mensal.

Na comparação anual, o co-
mércio varejista caiu 5,5%, re-
flexo da queda em sete das oito
atividades. Apenas artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédicos,
de perfumaria e cosméticos ti-
veram crescimento, de 4,3%.

As quedas em relação a se-

tembro de 2020 foram de
22,6% em móveis e eletrodo-
mésticos; -14,8% em equipa-
mentos e material para escri-
tório, informática e comunica-
ção; -6,9% em outros artigos
de uso pessoal e doméstico; -
4% em combustíveis e lubri-
ficantes. Hipermercados, su-
permercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo ca-
íram 3,7%; livros, jornais, re-
vistas e papelaria diminuíram
em 3,4% as vendas; e o setor
de tecidos, vestuário e calça-
dos ficaram estáveis, com que-
da de 0,1%.

Pandemia
Em relação ao cenário pré-

pandemia, em fevereiro de
2020, o comércio varejista
está 0,4% abaixo e o comércio
varejista ampliado em -1,7%.
Artigos farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos, de perfuma-
ria e cosméticos estão 12,0%
acima do nível pré-pandemia,
material de construção está
11,7% acima e outros artigos
de uso pessoal e doméstico
estão com vendas 5,8% acima
de fevereiro de 2020.

Por outro lado, as vendas de
Livros, jornais, revistas e pape-
laria estão 37,3% abaixo de fe-
vereiro de 2020, equipamentos
e material para escritório, in-
formática e comunicação con-
tinuam 18,7% abaixo e com-
bustíveis e lubrificantes perma-
necem 10,6% abaixo do nível
pré-pandemia. (Agência Brasil)

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 93ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 93ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COMPANHIA 
DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º 
andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a 
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição fi nanceira, com fi lial 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 1401, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.227.994/0001-50 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira 
convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 01 de dezembro de 2021 às 14h00, de forma 
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM 
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 16.4 do Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 22 de junho de 2020, (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: a) A decretação ou não da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários nos termos da cláusula 6.1. item 
(iv) do Contrato de Cessão, em razão da constituição da Alienação Fiduciária e apresentação da Certidão de Ônus Reais da 
Matrícula nº 187.550, constando o registro do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras 
Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária”), após o término do prazo de 90 (noventa) dias previsto na cláusula 3.9, do 
referido Contrato de Alienação Fiduciária; b) A decretação ou não da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários nos 
termos da cláusula 6.1. item (ii) do Contrato de Cessão, combinado com as cláusulas 20.1 e 20.2.2, do Contrato de Locação, 
em razão da contratação por prazo inadequada do Seguro Patrimonial e do Seguro de Perdas de Receitas, uma vez contratados 
para um período de 6 meses, quando deveria ser pelo prazo de 12 meses; c) A declaração ou não da Recompra Compulsória 
dos Créditos Imobiliários nos termos da cláusula 6.1. item (ii) do Contrato de Cessão, em razão da não comprovação do 
Endosso do Seguro Patrimonial e do Seguro de Perda de Receita, em favor da Emissora, previsto na Cláusula 4.1. item vii do 
Contrato de Cessão; d) A decretação ou não da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários nos termos da cláusula 6.1. 
item (ii) do Contrato de Cessão, em razão da comprovação intempestiva da Regularização da Construção perante a Prefeitura, 
o Corpo de Bombeiros e o Registro de Imóveis, de partes das áreas construídas do imóvel objeto do Contrato de Locação, 
conforme obrigação prevista na Cláusula 5.2. (b) do Contrato de Cessão; e) A decretação ou não da Recompra Compulsória 
dos Créditos Imobiliários, nos termos da cláusula 6.1. item (ii) do Contrato de Cessão, em razão da não apresentação da Carta 
Fiança renovada dentro do prazo estabelecido na cláusula 5.1., (ii) do Contrato de Cessão; (f) Aprovar a concessão de prazo 
adicional para a Devedora apresentar à Securitizadora e ao Agente Fiduciário, a comprovação do cumprimento das obrigações 
descritas nas alíneas (a); (b); (c); (d) e (e), da Ordem do Dia acima; e (g) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente 
Fiduciário, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia. O material de apoio 
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no 
site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que a Assembleia de Titulares de CRI 
instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, já as deliberações serão 
tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente; por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 
90% (noventa por cento) dos CRI em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso 
a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início 
da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem 
a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, 
com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A 
Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página 
eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica 
da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou por seu 
representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser 
enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 
dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da 
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 11 de novembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022416-07.2021.8.26.0002. A Dra. Claudia
Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - SP, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER ANTÔNIO VICENTE DE SOUZA (CPF/MF nº 534.491.698-15), MARIA APARECIDA
PANZA SOUZA, (CPF/MF nº 073.093.638-41) e FÁTIMA REGINA PANZA, (CPF/MF nº 113.987.218-40)
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CONDOMÍNIO CONJUNTO
RESIDENCIAL BUENA VISTA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 29.883,63. Estando os executados
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) e sob pena de converter-se em penhora o ARRESTO a
quantia bloqueada (R$ 2.727,18) de fls. 124. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 05/11/2021. 11 e 12/11

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº   0142020-30.2008.8.26.0100. A Dra. FLAVIA POYARES
MIRANDA, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Julio Nobrega
Junior (RG: 0209505-9/IFP/RJ e CPF: 200.237.317-53) e Beatriz Aparecida Maygton Nobrega (RG: 9.986.468/
SSP-SP e CPF: 028.007.528-66), que Edifício Meliá Confort Higienópolis, lhe ajuizou uma AÇÃO DE
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS, para receber a quantia de R$ 102.284,70, referente ao
débito condominial do apartamento nº 1.305, localizado no 13ª do Edifício Meliá Confort Higienópolis, situado
na Rua Maranhão, 371. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03/09/2021. 11 e 12/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 0090733-76.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle
Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. Faz saber ao Espólio de Nelly Walder Holland Neves, na pessoa
de seu testamenteiro Marcello Holland Neto, portador do RG Nº 10.701.777, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Maria Vitoria ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação Por
Edital, para que efetue o pagamento do débito de R$ 44.603,32, devidamente corrigido, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 combinado com o artigo 515, § 1º, ambos do Código de Processo Civil)). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de
2021.  11 e 12/11

FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 4ª VARA CÍVEL     -      Av. Pires do Rio, 3915
- sala 2 - CEP 08240-005 - Fone: (11) 2051-8680 -  E-mail: itaquera4cv@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 0026099-25.2019.8.26.0007.
O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de
São Paulo, Dr. JURANDIR DE ABREU JÚNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
BFI COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E INOX LTDA., CNPJ 13.684.409/
0001-16, com endereço à Rua Joao Fernandes, 195, Jardim Nossa Senhora do
Carmo, CEP 08275-150, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA por parte de JOEL DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÃO LTDA., alegando em síntese: que após intimação e efetuada penhoras nos
autos o executado mudou de endereço, encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL de todas as penhoras
realizadas nos autos, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazodo presente edital ,  apresente IMPUGNAÇÃO as penhoras real izadas.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de SãoPaulo, aos 20 de agosto de 2021.

11 e 12/11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL  - 19ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 9º
andar - salas nºs 915 / 917 - Centro - CEP 01501-900 -  Fone: 2171.6155 - São
Paulo-SP - E-mail: upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 0040442-67.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 19ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. CAMILA RODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELISANGELO
MACEDO ROCHA, brasileiro, CPF 873.433.555-20, com endereço à Rua
Goncalves Crespo, 78, Tatuapé, CEP 03066-030, São Paulo/SP, que lhe foi
proposta uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por parte de ICOMON
TECNOLOGIA LTDA., alegando em síntese: cumprimento de sentença para
pagamento de R$3.639,34. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em queserá nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021.

11 e  12/11

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel e para INTIMAÇÃO do executado EDUARDO LUIZ PREZIOSO (RG nº 171288324-SSP/SP,
CPF.130.057.228-05), bem como sua esposa, se casado for; a credora fiduciária Caixa Econômica Federal � CEF (CNPJ.00.360.305/
0001-04); a credora Prefeitura do Município de São Paulo, e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, movida por CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE BRASIL (CNPJ. nº 54.324.223/0001-33), PROCESSO
0027157-49.2017.8.26.0002. O Doutor Emanuel Brandão Filho, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional II � Santo Amaro/SP,
na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do leiloeiro
público PHILLIPE SANTOS INIGUEZ OMELLA, inscrito na JUCESP sob nº 960, através do endereço eletrônico
www.argonetworkleiloes.com.br, em condições que segue: BEM �Apartamento nº 26, no 2º andar do EDIFICIO �MANAUS�,
integrante do Conjunto Residencial Parque Brasil, situado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, no 29º Subdistrito � Santo Amaro,
contendo a área privativa de 68,14m2, a área de garagem de 25,58m2, a área comum de 37,18m2, perfazendo a área total de 130,90m2,
correspondente a uma fração ideal 0,0843% no terreno. Referido apartamento encontra-se matriculado sob nº 257.836 do 11º
CRI/SP; Contribuinte nº 301.054.1220-9; Consta conforme R.17, que o imóvel foi alienado fiduciariamente a Caixa Econômica Federal
� CEF (CNPJ.00.360.305/0001-04); conforme Av.18, a credora fiduciária Caixa Econômica Federal � CEF, emitiu em 28 de fevereiro
de 2014 sob a forma cartular, a cédula de Crédito Imobiliário Integral nº 1.444.0524438-2, série 0214, que é mantida sob sua custódia
e representa dívida no valor de R$279.000,00, que tem lastro na alienação fiduciária registrada sob nº 17; e conforme Av.19, registro
da penhora exeqüenda; DIVIDA ATIVA EM 27/10/2021: R$2.944,33; DÉBITOS DE IPTU (2021): R$672,73 em 27/10/2021; AVALIAÇÃO:
R$304.000,00 para Março/2019; AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$355.855,28 em Outubro/2021, será atualizado até a data da
alienação. DÉBITO EXEQUENDO EM 13/07/2021: R$145.718,56; DÉBITO FIDUCIÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL � CEF:
R$329.044,97 até 14/07/2021. DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 23 de Novembro de 2021, às 14:00 horas,
encerrando-se no 26 de Novembro de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção,
encerrando no dia 16 de Dezembro de 2021, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA � No primeiro pregão, não serão admitidos
lances inferiores ao valor de avaliação do bem (atualizado monetariamente até a data da alienação). Não havendo lance superior à
importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará
em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores ao saldo devedor existente perante
o credor fiduciário ou 50% da avaliação, o que for maior, ou, caso se trate de imóvel de incapaz, 80% do valor de avaliação, atualizado
monetariamente até a data da alienação. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais
comuns. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O(a) arrematante deverá efetuar o pagamento do valor da arrematação em uma única vez,
em até 24 horas após ter sido declarado(a) vencedor(a) pelo(a) leiloeiro(a) público, por meio de depósito judicial (art. 892, CPC), devendo,
para tanto, acessar o Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos do Tribunal de Justiça de São Paulo (tjsp.jus.br). Se o(a) credor(a)
optar pela não adjudicação (art. 876 NCPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições,
dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. COMISSÃO DO LEILOEIRO - O(a) arrematante deverá efetuar
o pagamento da comissão do(a) leiloeiro(a) público, em uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado(a) vencedor(a) pelo(a)
leiloeiro(a) público, por meio de depósito judicial (art. 892, CPC), devendo, para tanto, acessar o Portal de Custas, Recolhimentos e
Depósitos do Tribunal de Justiça de São Paulo (tjsp.jus.br). DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de
IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo
arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontram,
sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais
eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e
tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem
natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.  A verificação documental,  de gravames/credores e de
área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários
para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do
arrematante (Art. 901, �caput�, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data
da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas
legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo
telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando
o executado, bem como sua esposa, se casado for; a credora fiduciária Caixa Econômica Federal � CEF; a credora Prefeitura do
Município de São Paulo, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação
pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento sobre o bem a ser leiloado.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020748-60.2019.8.26.0005 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO DOS SANTOS, Brasileiro, 
Casado, Comerciário, RG 29597946, CPF 30293071829, com endereço à Rua Amasisa, 48, Jardim Sao 
Sebastiao, CEP 08041-060, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
CDHU. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.133,33, ( data do débito dezembro/2019) , 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágra-
fos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos pró-
prios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2021. 

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

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

(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 240ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” 
respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, 
inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em 
segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 22 de novembro de 2021 às 16h00, 
de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução 
Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 14.2 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 30 de março de 2021, (“Termo de 
Securitização”), para deliberar sobre: a) Aprovar a prorrogação do prazo para registro do “Instrumento Particular de 
Alienação Fiduciária de Domínio Útil de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em 07 de abril de 2021 (“Contrato 
de Alienação Fiduciária”) junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme descrito em sua cláusula 8.1, e 
cláusula 1.1 do Termo de Securitização até 31 de dezembro de 2021, sustando, nesse período, os efeitos da obrigação de 
Pré-Pagamento Antecipado Obrigatório prevista no Termo de Securitização; b) Autorizar a Emissora para, em conjunto com 
o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para 
implementar o deliberado no item (i) acima. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos 
CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa 
registrado, para fi ns de esclarecimento, que a Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-á, em segunda convocação, com 
qualquer número, já as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 
50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRI, desde que 
representem, pelo menos, 20% (vinte por cento) dos CRI em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital 
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por 
meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico 
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.
com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário 
de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e 
(d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, 
sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à 
Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância 
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na 
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI 
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 11 de novembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

12 e 13/11

2ª VARA CÍVEL DO FORO DE BARUERI-SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006270-98.2021.8.26.0068. A MM. Juíza de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) POMPÉIA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME, CNPJ 15.453.755/0001-19 e APRA 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME., CNPJ.09.471.769/0001-62,  que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por ALAN DA SILVA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 43.069,05 (maio/2021), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.  Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 21 de 
setembro de 2021. 

 

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 23222 nos dias 16/11 às 19
horas e 20/11 às 13 horas
www.gmleiloes.com.br - SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

Leilão de Discos - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de
Discos edital 23564 nos dias 17,
18 e 19 de novembro às 17 horas.
www.arteabstrataleiloes.com.br -
SP/SP (11) 2589-1522 e
( 1 1 ) 9 9 1 5 2 - 2 7 5 5
arteabstrataleiloes@gmail.com

R.R. Tietê Alimentos Ltda.
CNPJ 54.559.885/0001-92 - NIRE 35.203.183.401

Edital de Convocação
Ficam os sócios da R.R. Tietê Alimentos Ltda., com base no ‘caput’ 
do Artigo 123, da Lei 6.404/76, Convocados para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23/11/2021, às 
10:00 horas, em 1ª convocação, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.800, 
Lojas 64, 118, 119, 208, 209 e 210, São Paulo/SP, para ser deliberada 
a seguinte Ordem do Dia: (i) consignar a mudança de endereço das 
sócias Silvana Malandini Mazza e Maria Del Roccio Llano Mazza; (ii) 
fazer constar a sucessão da sócia falecida Celia Llano Fernandez Ma-
zza; (iii) consignar a renúncia dos herdeiros não sócios, Francisco Ma-
landrini Mazza e Stelvio Malandrini Mazza, ao seu direito de ingresso 
na Sociedade e a cessão, a título oneroso, de tais quotas para a sócia 
Silvana Malandrini Mazza; (iv) aprovar a alteração da moeda do capi-
tal social da Sociedade de Cruzeiros (Cr$) para Real (R$); (v) rati� car a 
declaração apresentada pela contadora relativa ao patrimônio líqui-
do da Sociedade; (vi) aprovar a dissolução da Sociedade;(vii) apro-
var a nomeação da sócia Silvana Malandrini Mazza para o cargo de li-
quidante da Sociedade; e (viii) aprovar a celebração do competente 
Instrumento Particular de Quarta Alteração do Contrato Social e Dis-
trato Social. São Paulo, 10/11/2021. Silvana Malandrini Mazza - Ad-
ministradora; Maria Del Roccio Mazza - Administradora. (11,12,13)

LEILOEIRO OFICIAL: Grazilei Gasperini da Rocha - JUCESP nº 1223

�.ltjleiloes.com.br @ltjleiloes

Venda direta e Edital na íntegra disponibilizado no site �.ltjleiloes.com.brVenda direta e Edital na íntegra disponibilizado no site �.ltjleiloes.com.br Venda direta e Edital na íntegra disponibilizado no site �.ltjleiloes.com.brVenda direta e Edital na íntegra disponibilizado no site �.ltjleiloes.com.br

Computadores, impressora, pabx e ar condicionadoComputadores, impressora, pabx e ar condicionado

19/11/2021 - 14h19/11/2021 - 14h

LEILÃO DE INFORMÁTICALEILÃO DE INFORMÁTICA

19/11/2021 - 15h19/11/2021 - 15h

Cadeiras, mesas de madeira, aparador mesa de mármore,
dormitório e estante

Cadeiras, mesas de madeira, aparador mesa de mármore,
dormitório e estante

LEILÃO DE MÓVEISLEILÃO DE MÓVEIS

Trust Gestão Patrimonial Ltda.
NIRE 35.218.767.489 - CNPJ nº 03.314.442/0001-09

Extrato da Ata de Reunião 
Extraordinária de Sócios

Dia, Hora, Local: 09.11.2021, às 16h30min, na sede 
social, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2391, 9º andar, 
conjunto 91, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos Só-
cios. Mesa: Eduardo Mendes Gentil - Presidente, 
Daniel Manabe Botrel - Secretário. Deliberações 
Aprovadas: Nos termos do inciso II do Artigo 1.082, do 
Código Civil, a redução do capital social dos atuais R$ 
370.258,00, totalmente subscritos e integralizados, para 
R$ 46.025,00, mediante o cancelamento de 324.233 
quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma, perfazendo o va-
lor total de R$ 324.233,00, de forma proporcional à par-
ticipação dos Sócios, que neste ato outorgam à Socieda-
de, plena, geral, irretratável e irrevogável quitação para 
nada mais reclamar a que título for com relação a esta 
redução. Encerramento: Nada mais. Eduardo Mendes 
Gentil - Presidente, Daniel Manabe Botrel - Secretário. 
Sócios: Carolina Maria Cintra Laloni, Daniel Manabe 
Botrel, Eduardo Mendes Gentil, Paula Costa Bomfi m.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007045-56.2015.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARMANDO LOPEZ REYES, Peruano, Solteiro, Comerciário, RG V828.286-
7, CPF 235.524.808-70, com endereço à Rua Aurora, 552, Santa Efigenia, CEP 01209-002, São Paulo - SP, que
ARMANDO ASCENÇÃO FROZ lhe ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, objetivando a condenação do
réu ao pagamento da quantia de R$41.933,91 (Jan./2019), acrescidos de juros, correção monetária, despesas
judiciais e honorários advocatícios à base de 20%. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia. No caso de revelia, será
nomeado curador especial (artigo 257, IV, CPC). 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 29 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1089002-62.2017.8.26.0100. A MMa. Juíza de Direito
da 42ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dra. Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
GERALDO DA SILVA JUNIOR (CPF. nº 958.656.598-04), que SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGU-
ROS S.A lhe ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, objetivando a condenação do réu ao pagamento da
quantia de R$51.605,87, devidamente atualizada e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento, além
das custas processuais e verbas honorárias, referente os danos causados na carga segurada pela autora conforme
apólice de seguro nº 02540001952. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia, bem como a condenação nas cominações
pedidas. No caso de revelia 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 10 de maio de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1106421-66.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) KARINA LIMA GOMES, Brasileira, RG 1071280114, CPF 465.685.058-62, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Unicasa Comércio de Móveis Ltda, objetivando a quantia de R$35.046,09
até Setembro/2020, referente os cheques nºs 000045; 000046; 000047; 000048; 000049; 000050; 000051; 000052; 000053;
000054; 000055; 000056; 000057; e 000058; no valor de R$1.200,00 cada, emitidos em decorrência do contrato de Compra
de Móveis por Encomenda com Reserva de Domínio e Outros Ajustes nº 48501. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de setembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0005169-33.2021.8.26.0001. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Contratos Bancários. Exequente: BANCO DO BRASIL S/A. Executado: YOSHIMURA ARQUITETURA LTDA e outros.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005169-33.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA
DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) CLAUDIO CALOU YOSHIMURA, CPF 172.985.538-52, DENISE
NOVAIS E SILVA, CPF 245.819.018-98 e YOSHIMURA ARQUITETURA LTDA, CNPJ 08.584.594/0001-37, que
Banco do Brasil S/A ajuizou ação Monitória julgada procedente ora em fase de cumprimento de Sentença objetivando
a quantia de R$ 765.673,78 (abril de 2021). Estando os corréus em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%,
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Transcorrido
o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 10 de Setembro de 2021.                                                                                                 12/11/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0011522-60.2019.8.26.0001. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos
Bancários. Exequente: Banco do Brasil S.a. Executado: Onlyplastic Plásticos e Embalagens Ltda e outros. EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011522-60.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) DORIVAL AGOSTINHO
JUNIOR, CPF 013.626.688-69, que a ação de Procedimento Comum, ajuizada por Banco do Brasil S/A, foi julgada procedente,
condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 419.127,25 (abril de 2019). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento devidamente atualizado, sob pena de
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e
avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação.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 Agosto de 2020.                                                                                                                           12/11/2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1004524-21.2018.8.26.0704. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível -
Contratos Bancários. Requerente: Banco do Brasil S/A. Requerido: A & V Comércio de Ferro e Aço Ltda - Me e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004524-21.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a A & V COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA � ME, CNPJ nº 02.756.265/0001-40 e JONATAS SANTANA DE ARAUJO, CPF
nº 407.190.598-01, que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA pelo RITO ORDINÁRIO, objetivando a
quantia de R$ 505.016,82 (agosto de 2018). Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os
fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos 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 26 de agosto de 2021.                                                                                  12/11/2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1029328-90.2016.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco do Brasil S/A. Executado: Taj Industria e Comércio de Alimentos Ltda e outros. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029328-90.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Taj Industria
e Comércio de Alimentos Ltda. LTDA ME CNPJ: 9.174.503/0001-01, que Banco do Brasil S/A lhes ajuizou ação de Execução de
Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$111.185,34 (abril de 2016). Estando os executados em lugar incerto e não sabido,
que inviabiliza sua citação pessoal, a requerimento do exequente, foi deferido sua CITAÇÃO pelo presente EDITAL, para que
compareça em juízo, para pagamento do débito no prazo de 3 dias, sob pena de penhora, bem como para que, caso queira,
apresente sua defesa no prazo de 15 dias úteis a contar do decurso do prazo do presente edital, sob pena de revelia. Ressaltando-
se que não apresentada a defesa à ação acima especificada, o réu será considerado revel, nomeando-se curador especial nos
termos da Lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 18 de maio de 2021.                                                                                                                           12/11/2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1118303-54.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
BANCO DO BRASIL S/A. Requerido: Ariaf Confeccoes de Roupas Ltda-epp e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1118303-54.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Ariaf Confeccoes de Roupas
Ltdaepp, CNPJ 09.255.760/0001-14 e ANTONIO SAMPAIO JUNIOR , CPF/MF 455.929.503-49, que Banco do Brasil S/A lhe ajuizou
ação MONITÓRIA, para cobrança da quantia de R$ 164.067,98 (dezembro de 2017). Estando o requerido em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais),
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2021.          12/11/2021

Amata S.A.
CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78

Carta de Renúncia

A Companhia informa que em 15/09/2021 

recebeu a carta de renúncia do Sr. Luis Antonio 

Lopes Quintans, ao cargo de membro do 

Conselho de Administração, com registro perante 

a JUCESP sob nº 525.349/21-2 em 04/11/2021. 

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Living Empreendimentos 
Imobiliários S.A.

NIRE 35.300.470.192 - CNPJ/MF 08.281.952/0001-32
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

de 17.08.2021, às 10 horas
CERTIDÃO: Certifico o registro na JUCESP sob nº 
540.506/21-7 em 08/11/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.
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Abate de suínos aumenta, mas de
bovinos cai no terceiro trimestre

PÁGINA 4 Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

O abate de suínos subiu 7,6%
e o de frangos 1,2% no terceiro
trimestre de 2021, conforme mos-
tram os primeiros resultados da
produção animal no período, na
comparação com o ao mesmo tri-
mestre de 2020. Já o abate de bo-
vinos caiu 11,1% na mesma com-
paração.

Em relação ao segundo tri-
mestre deste ano, foi registrada
queda de 2,4% no abate de bovi-
nos, mas o de suínos avançou 5,1%
e o de frangos 0,6%. Os dados das
pesquisas trimestrais do Abate de
Animais, do Leite e do Couro e da

Produção de Ovos de Galinha, que
englobam o período de julho a se-
tembro de 2021, foram divulgados
na quinta-feira, (11) pelo Instituto
Brasileiro  de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

De acordo com a pesquisa,
no terceiro trimestre deste ano
foram abatidas 6,91 milhões de
cabeças de bovinos sob algum
tipo de serviço de inspeção sani-
tária. A produção de carcaças
bovinas ficou em 1,88 milhão de
toneladas, o que significa recuo
de 9,4% se comparado ao mesmo
período de 2020 e avanço de 0,4%

em relação ao segundo trimestre
de 2021.

Também de julho a setembro
deste ano, o abate de suínos al-
cançou 13,70 milhões de cabeças.
O número, além de representar ual-
ta de 7,6% em relação a igual perío-
do do ano anterior, foi um avanço
de 5,1% na comparação com o se-
gundo trimestre de 2021.

O peso acumulado das car-
caças atingiu 1,27 milhão de to-
neladas, o que equivale a uma
elevação de 8,5% frente ao ter-
ceiro trimestre de 2020 e de 4,5%
se comparado ao período imedi-

atamente anterior.
A alta de 1,2% na produção

de frangos foi obtida com o aba-
te de 1,53 bilhão de cabeças no
terceiro trimestre de 2021, em re-
lação aos mesmos meses de 2020
e de 0,6% ante o segundo trimes-
tre de 2021.

O peso acumulado das car-
caças alcançou 3,63 milhões de
toneladas. É uma alta de 4,1% em
relação aos meses de julho a se-
tembro de 2020 e de 0,8% frente
ao trimestre anterior.

A aquisição de leite cru, que
é feita pelos estabelecimentos

que atuam sob algum tipo de ins-
peção sanitária federal, estadual
ou municipal, ficou em 6,19 bi-
lhões de litros. O volume equiva-
le a queda de 5,1% em compara-
ção com o terceiro trimestre de
2020, mas avanço de 6,4% na
comparação com o período ime-
diatamente anterior.

Os curtumes declararam que
receberam 6,96 milhões de peças
inteiras de couro cru bovino entre
julho e setembro de 2021. Isso re-
presenta queda de 15,4% em rela-
ção a igual período de 2020 e de
7,3% na comparação com o trimes-

tre imediatamente anterior.
O IBGE destacou que os cur-

tumes investigados pela Pesqui-
sa Trimestral do Couro são aque-
les que efetuam curtimento de,
pelo menos, 5 mil unidades intei-
ras de couro cru bovino por ano.

A produção de ovos de gali-
nha atingiu 994 milhões de dúzi-
as entre julho e setembro deste
ano, o que representa recuo de
2,5% em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior, mas aumento
de 0,8% em comparação com o
segundo trimestre de 2021.
(Agência Brasil)

Governo quer o INSS como único gestor de aposentadorias da União
O governo federal encami-

nhou ao Congresso Nacional um
projeto de lei complementar que
coloca o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) como o ór-
gão único de gestão do Regime
Próprio de Previdência Social
(RPPS) da União. O despacho
foi publicado na quinta-feira,
(11) no Diário Oficial da União.

Pelo projeto, toda a gestão
de aposentadoria dos servido-

res e dos membros do Poder
Executivo, que inclui adminis-
tração direta, autarquias e fun-
dações públicas, do Poder Ju-
diciário, do Poder Legislativo,
do Tribunal de Contas da União,
do Ministério Público Federal e
da Defensoria Pública da União
será unificada em apenas uma
entidade.

Redução de custos
Em nota, a Secretaria-Geral

da Presidência explicou que o
objetivo da medida é simplifi-
car, desburocratizar e reduzir
custos operacionais na gestão
de pagamento de aposentado-
rias e pensões dos servidores
públicos federais. A estimativa
do governo é de uma economia
de R$ 27 milhões por ano com a
gestão unificada.

“A escolha pelo INSS tem
papel estratégico na decisão,

uma vez que o instituto possui
grande experiência na gestão
previdenciária do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) e
executa a aposentadoria dos
seus próprios servidores - o que
corresponde a aproximadamen-
te 28% da Administração Indi-
reta do Poder Executivo Fede-
ral”, explicou a Secretaria-Geral.

Acrescentou que o projeto
prevê que a nova atribuição do

INSS será processada de forma
totalmente segregada das atri-
buições típicas do órgão. Nes-
se sentido, as atividades orça-
mentárias, financeiras, conces-
são e manutenção dos benefí-
cios dos servidores públicos
federais serão desenvolvidas
por equipe de especialistas ex-
clusivos do próprio corpo fun-
cional.

Além disso, a proposta cria

colegiados, com participação de
outros Poderes e de beneficiá-
rios, para supervisionar a ges-
tão do RPPS pelo INSS.

O projeto atende a dispositi-
vo da reforma da Previdência
(Emenda Constitucional nº 103/
2019), que estabelece o prazo até
novembro de 2021 para a União
implantar o órgão ou entidade
previdenciária única dos seus
servidores.  (Agência Brasil)
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(Em milhares de reais)

A Holu Tecnologia S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado e foi constituída em 29 
de janeiro de 2020. Sua sede está domiciliada na Rua Voluntários da Pátria 190, Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil. A Holu Tecnologia 
S.A. atua principalmente a com geração de energia elétrica, manutenção e comércio de painéis solares. As 

 Base de preparação e 

e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e os pronunciamentos contábeis emitidos 

administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. 

contar da data da contratação. 

contraprestação recebida ou a receber. 

(Em milhares de reais)
 Notas
Ativo   

  
3 403

Contas a receber  77
Adiantamento a fornecedores  127

 
  
4 28
 

Total do ativo  

Notas
  
  

Fornecedores 36
Adiantamento de clientes  72
Impostos a recolher 5 16

 
  

Capital social  1.000
 (489)
 
 

(Em milhares de reais)

 Notas
6 99
7 (496)

Despesa com pessoal (15)
8 (66)

(1)

-
(2)

Imposto de Renda e Contribuição Social (8)

 

(Em milhares de reais)

(489)

 

(Em milhares de reais)

Total 
Saldos em 29 de janeiro de 2020 - - - -

- - (489) (489)
Aumento de capital 1.000 - - -

-
 

(Em milhares de reais)

(489)
 

(2)
 

Contas a receber (77)
Adiantamento, despesas antecipadas e outros (127)

 
Fornecedores e outras contas a pagar 36 
Adiantamento de clientes 72 
Tributos a recolher 16 

(571)
 

(26)
(26)

 
 Aumento de capital 1.000 

1.000 
403 

- 
403 
403 

 

403 

 
Adição Depreciação

- 3 - 3 
 27 - 27 
- - 
- - - -
- - (2) (2)

Depreciação - - 
- 

IRPJ a pagar 5 
CSLL a pagar 3 
ISS a pagar 5 
PIS a pagar 1 
COFINS a pagar 2 

109 

ISS (5)
PIS s/faturamento (1)
COFINS s/faturamento (4)

Custo com pessoal (410) 
Outros (86) 
Total (496) 

(14) 
(5) 

Aluguel (18) 
(2) 

Marketing (22) 
(1) 

Outros (4) 
Total

342.926.068-03
Rafael Atalla Moreira - 115.927/O-4

JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo, FAZ SABER, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob nº 483.975,
em 23.04.2021, reapresentado em 01.10.2021, o Requerimento de 07 de
julho de 2021, feito pelo credor fiduciário BANCO INTER S/A., atual
denominação do Banco Intermedium S/A., inscrito no CNPJ/MF. sob nº
00.416.968/0001-01, objetivando a intimação pessoal do fiduciante HELIO
BARBOSA DOS SANTOS, RG nº 10.615.591-X-SSP/SP, CPF/MF nº
011.735.828-27, o qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO,
conforme certificação do 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica desta Capital, e, ante a previsão legal contida no
parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICA ELE INTIMADO
A COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua Vitorino Carmilo,
576, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas,
pessoalmente ou por meio de seu representante legal, devidamente
identificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e
demais encargos contratuais, totalizando o débito até a data de 30/09/
2021, o valor de R$-52.897,03, decorrente da Cédula de Crédito Bancário
nº 201715960 de 11 de julho de 2017, registrada sob o nº R.5 na Matrícula
nº 105.938, referente ao APARTAMENTO nº 131, localizado no 13º andar
do “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FIRST CLASS POMPÉIA”, situado na Avenida
Pompéia nº 1380, no 19º Subdistrito – Perdizes, e ao total acima serão
acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as tentativas de
intimação pessoal do fiduciante, como também as despesas com publicação
do presente Edital. Fica o FIDUCIANTE ciente de que, no dia imediatamente
posterior ao da última publicação do presente Edital, será considerada
como INTIMADO e terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia
útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação, que se dará a partir da
terceira publicação deste Edital, sendo que, recaindo o termo final em
sábado, domingo ou feriado, será prorrogado até o primeiro dia útil
subsequente, para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda corrente
nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor fiduciário.
ALERTA:- Decorrido o prazo para purgação da mora, à credora
fiduciária restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUICIÁRIA, conforme previsto no parágrafo 7º do
artigo 26 do mesmo diploma legal. Conforme Provimento CGJSP nº
21-2019, o credor solicitou a publicação do edital em mídia eletrônica, desta
forma, sendo publicado por 3 (três) dias consecutivos. São Paulo, ** de
outubro de 2021. O OFICIAL.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., na
pessoa de seu representante legal, CNPJ 02.817.682/0001-55,eventual(is) sucessor(es)/ocupante(s) do
imóvel e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 0025259-61.2018.8.26.0100, AÇÃO DE
COBRANÇA, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
VILLAGIOMOOCA, CNPJ 03.057.979/0001-22. O(A) MM(ª). Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do Foro
Central/SP, Dra. PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS
LEVOTO, JUCESP Nº 942, gestor do sistema de alienação judicial eletrônico:
WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo
descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL:·O APARTAMENTO Nº 308 - TIPO,
LOCALIZADO NO 3º ANDAR OU 6º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO VILLAGIO MOOCA, SITUADO NA RUA
DIAS LEME N° 11, NO 33º SUBDISTRITO - ALTO DA MOOCA, com a área útil de 79,340m², área comum
de 21,907m²,área total de 101,247m², correspondendo-lhe a fração ideal do terreno de 0,005742.
CONTRIBUINTE Nº 028.020.1392-0. MATRÍCULA 179.677 DO 7º CRI/SP. DOS ÔNUS:·1-) Av.5, em 21/
02/2020. PENHORA Exequenda. DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 549.878,58 (até out/2021
a ser atualizado à época do leilão). DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 107.488,79 (até out/2021, a
ser atualizado à época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 25/11/2021 às
10h00min e terminará em 30/11/2021, às 10h00min. O 2º Leilão começará em 30/11/2021 às 10h01min e
terminará em 16/12/2021, às 10h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante
aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual
ou superior a 50%do valor da avaliação, atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo
(2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br, para
que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE
PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas
escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da
avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar
o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo
901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até
30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. DO PAGAMENTO: O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, via site: www.tjsp.jus.br (as guias de
depósitos serão enviadas pelo leiloeiro, via correio eletrônico, no prazo de até 24 horas, após ter sido declarado
vencedor pelo gestor. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
(não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED, ou depósito em
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, em conta à disposição do Juízo.
Pelo presente, fica(m) o(a)(s) EXECUTADO(A)(s): ELLUS CONSTRUTORAE INCORPORADORA LTDA.,
na pessoa de seu representante legal, CNPJ 02.817.682/0001-55, eventual(is) sucessor(es)/ocupante(s) do
imóvel e demais interessados, INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA, caso não seja(m) localizado(a)(s)
para intimação pessoal. Dos autos do processo não há recurso pendente de julgamento. Há em curso o
Cumprimento de Sentença Proc. nº 0034422-60.2021.8.26.0100, ajuizado por Antonio Andre Donato (ex-
advogado do credor, executando a cobranças de honorários sucumbenciais) em face da ora executada. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 05 de novembro de 2021. Edital completo no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) MÓVEL(IS) E PARA INTIMAÇÃO
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): WELBY DANTAS SILVA, CPF 105.554.218-30 e demais interessados, expedido
no PROCESSO DIGITAL Nº 0004466-35.2018.8.26.0704, AÇÃO DE COBRANÇA SOB RITO ORDINÁRIO
em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada pelo CONDOMÍNIO VILLES DE FRANCE, CNPJ
05.405.248/0001-56. O(A) MM(ª). Juiz(ª) de Direito da 3ª Vara Cível- Foro Regional do Butantã/SP, Dra.
LUCIANE CRISTINA SILVA TAVARES, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público LUIZ CARLOS LEVOTO, LEILOEIRO
PÚBLICO, JUCESP Nº 942, gestor do sistema de alienação judicial eletrônica:
WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) móvel(is) abaixo
descrito(s), em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) MÓVEL(IS): • RENAVAM: 00942862708
ESPÉCIE: PASSAGEIRO, PLACA: DUG4571. CATEGORIA: PARTICULAR. MARCA/MODELO: FIAT/
PUNTO SPORTING 1.8. TIPO: AUTOMOVEL. FAIXA DO IPVA: 1650000. PASSAGEIROS: 5. ANO DE
FABRICAÇÃO: 2007/2008. CARROCERIA: INEXISTENTE. MUNICÍPIO: 100-4 SÃO PAULO. ÚLTIMO
LICENCIAMENTO: 2019. COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA. COR LARANJA (avaliado em R$
25.621,00, conf. certidão da lavra do Oficial de Justiça as fls. 112). DOS ÔNUS: 1-) Há débitos de IPVA 2021:
R$ 1.054,28. Há débitos de IPVA inscritos na dívida pública: R$ 1.289,09. Há débitos de DPVAT: R$ 5.23. Há
débitos de Taxas de Licenciamento 2021: R$ 124,62 e Licenciamento 2020: R$ 129,54. Há 05 multas no total
de: R$ 1.182,04. TOTAL DE DÉBITOS: R$ 2.495,71. DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM MÓVEL: R$
26.334,00 (até outubro/2021. a ser atualizada à época do leilão). DO VALOR DO DÉBITO: R$ 15.974,83 (até
30/agosto/2021 a ser atualizado à época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em
23/11/2021 às 11h00min e terminará em 26/11/2021, às 11h00min. O 2º Leilão começará em 26/11/2021, às
11h01min e terminará em 14/12/2021, às 11h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado
arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance
de valor igual ou superior a 50% da última avaliação atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça/SP (2º
leilão). O interessado em participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no portal
www.leilaoinvestment.com.br para que participe do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa, proposta
por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja
considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão
do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da ordem de
entrega e o restante na forma determinada pelo MM. Juiz em que o feito tramita. A proposta de pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não
suspende o leilão. DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial, no site: www.tjsp.jus.br (as guias serão encaminhadas pelo leiloeiro ao arrematante vencedor
do lance ofertado), no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO
DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá
ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro no prazo de até 01 (um) dia útil a
contar do encerramento do leilão em conta judicial, à disposição do juízo. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s):
WELBY DANTAS SILVA e demais interessados, INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA, caso não
seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Não há recursos vinculados a este processo, pendentes de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22 de outubro
de 2021. Edital completo no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

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, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-
97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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

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

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

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

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

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

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

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED: 755  – Contrato: 113684119321-8 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GESTORA 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 MANOBRISTA, LOCALIZADA NO PAVIMENTO TÉRREO, DO
RESIDENCIAL ALTOS DE SANTANA, 8º SUBDISTRITO SANTANA, SÃO
PAULO/SP. Apartamento 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, correspondendo-
lhe 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

3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1008635-04.2015.8.26.0009A MMa. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX
- Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a SANDRA REGINA ALMIRANTE FRANCESCHINI MERLO, RG 14.973.693693, CPF 014.217.808-01,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Centro Educacional e Cultural
Civitatis S/S Ltda, visando ao recebimento da quantia de R$ 12.949,21, relativa ao contrato de prestação de
serviços educacionais, cujo acordo deixou de ser pago, acordo esse referente às mensalidades vencidas em
20/02, 05/03, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07 e 31/08 de 2012, bem como as vencidas de 04 a 10/2014.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 12 e 13/11

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DA REDE DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEDIN

CNPJ: 07.109.660/0001-54
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Unidades de Educação Infantil da
Rede Direta e Autárquica do Município de São Paulo – SEDIN, convoca todos os
associados para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 19 de
novembro de 2021, às 15:00 horas em primeira convocação e, não havendo quórum,
às 15:30 horas em segunda convocação, no auditório da sede, na Rua Apeninos,
429, conjunto 708, Paraíso, São Paulo – SP, para deliberar sobre alteração de
disposições do estatuto social. São Paulo, 11 de novembro de 2021.

Claudete Alves da Silva - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
28ª Assembleia Geral Ordinária – 2021

Nos termos do Estatuto Social, ficam os Senhores
Associados da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM
RESERVA COLONIAL, convocados para comparecerem à
28ª Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação,

no dia 25 de novembro de 2021 (quinta-feira), ás 19:00hs (dezenove horas), nas
dependências da Sede Social da Associação (casa sede) localizada na Rodovia
Comendador Guilherme Mamprin, s/nº, em Valinhos-SP, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:  a)  Apresentação dos Investimentos e melhorias realizados
no exercício de 2021; b)  Apresentação sobre o relatório financeiro e as contas da
Associação referente ao período de outubro/2020 a outubro/2021, com o relatório e
parecer do Conselho Fiscal; c) Eleição dos membros para composição da Diretoria
e Conselho Fiscal para o próximo biênio (2022/2023); d)  Apresentação da previsão
orçamentária para o exercício de 2022, com reajuste da Taxa Contributiva; e)
Apresentação de propostas de manutenção e investimentos para o exercício de
2022, entre os quais: construção cancha de bocha   e aprovação de sua localização
e troca da rede de distribuição de água do condomínio; f) Alteração no valor da
Locação das Churrasqueiras e da casa sede; g) Assuntos gerais. Se não houver
quórum em primeira convocação, instalar-se-á a Assembleia Geral ordinária em
segunda convocação, às 19:30hs, com qualquer número de associados presentes,
de conformidade com o artigo 42 do Estatuto Social.  Recomendação: Recomenda-
se que em razão da pandemia os participantes se organizem em grupos de
representatividade, com o objetivo de reduzir a quantidade de pessoas na assembléia.
Lembramos: a) Serão respeitadas as recomendações da OMS e do Governo em
relação ao distanciamento de dois (2) metros entre as pessoas presentes; b) O uso
de máscara durante a assembléia será obrigatório; c) Associado inadimplente não
poderá votar; d) Os Associados representados por procurador deverão apresentar
procuração contendo poderes específicos e com reconhecimento da autenticidade
da assinatura do outorgante. Valinhos, 04 de novembro de 2020.

FERNANDO APARECIDO BONAZZI - Presidente.

3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0017806-70.2013.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX
- Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a JORGE ALBERTO FONSECA, RG 277575345277575345, CPF 174.453.428-42, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Centro Educacional e Cultural Civitatis S/S Ltda, visando
ao recebimento da quantia de R$ 8.499,63, relativa ao contrato de prestação de serviços educacionais para
Gabrielly Marinho Fonseca, cujas mensalidades deixaram de ser pagas de 15/02/2012 a 15/09/2012, além do
pagamento do material didático vencido em 10/09/2012. Encontrando -se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.

J - 11 e 12/11

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 319ª E 353ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 319ª e 353ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser reali-
zada em 18 de novembro de 2021 às 16H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste 
edital, a fi m de, conforme cláusula 15.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 20 de 
agosto de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Tomar conhecimento acerca da contratação dos serviços 
de custódia de recursos fi nanceiros a ser prestado pelo Banco Itaú Unibanco S.A, nos termos do Contrato de Custódia de Re-
cursos Financeiros – ID nº 832032, celebrado em 13 de setembro de 2021 entre a Emissora, Devedora e o Banco Itaú Uniban-
co S.A e conforme prevê o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito e De Conta de Custódia e Outras Avenças, con-
forme aditado (“Conta de Custódia”, “Banco Depositário” e “Contrato de Cessão Fiduciária” respectivamente); (ii) Em decor-
rência do item (i) acima, aprovar a alteração das cláusulas 4.1 e 4.2 do Contrato de Cessão Fiduciária, para estabelecer o se-
guinte mecanismo de funcionamento: (I) Em cada Data de Verifi cação, a Securitizadora deverá notifi car o Banco Depositário 
para informar (i) o montante que deverá ser retido na Conta de Custódia para posterior transferência (“Montante Retenção”); 
(ii) o montante que deverá ser transferido para a conta corrente nº 3427-4, Agência 3395-2 do Banco Bradesco S.A., de titula-
ridade da Securitizadora, vinculada ao Patrimônio Separado dos CRI (“Conta Centralizadora”) (“Montante Retenção”); e (iii) o 
Saldo Mínimo Conta Reserva (conforme defi nido abaixo). (ii) Na medida em que o Banco Depositário receber recursos na Con-
ta de Custódia, deverá reter a totalidade dos recursos até que seja atingido o Montante Retenção. Os valores excedentes de-
verão ser transferidos pelo Banco Depositário, diariamente, no dia útil subsequente ao crédito na Conta de Custódia para a 
Conta Reserva; (iii) Caso não haja notifi cação ou na notifi cação não haja indicação de Montante Retenção a ser transferido 
para a Conta Centralizadora, os recursos deverão ser integralmente transferidos para a Conta Reserva. (iv) Caso o Banco De-
positário verifi que o atendimento ao Saldo Mínimo Conta Reserva, os recursos depositados na Conta Reserva que excederem 
Saldo Mínimo Conta Reserva deverão ser transferidos automaticamente pelo Banco Depositário, no Dia Útil subsequente para 
a Conta Movimento. (v) Caso tenha ocorrido a substituição do Saldo Mínimo Conta Reserva por fi ança bancária, mediante no-
tifi cação da Securitizadora, não haverá retenção de valores, e os valores que por ventura estiverem depositados na Conta Re-
serva, deverão ser transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação e utilização pela Fiducian-
te. (vi) A partir de outubro de 2021, em cada Data de Verifi cação, a Securitizadora deverá verifi car se os recursos depositados 
na Conta Reserva correspondem ao Saldo Mínimo Conta Reserva. (vii) Caso não haja notifi cação ou na notifi cação não haja 
indicação de Saldo Mínimo Conta Reserva a ser retido na Conta Reserva, o Saldo Mínimo Conta Reserva anterior deverá ser 
mantido, sendo que os recursos excedentes ao Saldo Mínimo Conta Reserva anterior deverão ser integralmente transferidos 
para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação e utilização pela Fiduciante; e (iii) Tomar conhecimento 
acerca do pedido da Devedora para substituição da Conta Reserva do Banco Itaú (341), AG 8541, C/C 55958-2 por carta fi an-
ça a ser prestada por banco de primeira linha, equivalente ao Saldo Mínimo Conta Reserva, conforme defi nido na 1.5, item B 
da Cessão Fiduciária e de acordo com as regras da Conta Reserva, sendo certo que caso a Carta Fiança não corresponda ao 
Saldo Mínimo Conta Reserva, a Fiduciante fi cará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida na Conta Reserva, de 
acordo com a Cláusula Sexta da Cessão Fiduciária. (iv) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar 
todos os atos necessários para a implementação das deliberações, incluindo-se, mas não se limitando, o Aditamento ao Con-
trato de Cessão e ao Contrato de Locação, mediante contratação de assessor legal custeado pela Cedente. O material de 
apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e 
(ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da 
Assembleia será com a presença de investidores qualquer número de investidores em segunda convocação, conforme cláusu-
la 15.9 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 15.10 do Termo de Securitização, serão toma-
das por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação em segunda convocação. A Assembleia convocada por 
meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão 
via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endere-
ço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi du-
ciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) 
quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que com-
provem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI 
poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspon-
dente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias 
antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifesta-
ção de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado 
aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assi-
nada pelo Titular dos CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emi-
tidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pes-
soa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respec-
tivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresenta-
dos durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 10 de novembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos do artigo 18º do Estatuto Social e do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, ficam os senhores acionistas da  
União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 26 de novembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, CEP 06900-000, na cidade de Embu-Guaçu, Estado de 
São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: (i) a aprovação do aporte de 
capital, a título de investimento, para Songbook Holding B.V.; e (ii) a retificação dos itens “Data, Hora e Local” e 
“Convocação” previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2021, conforme 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo no dia 18/10/2021 sob o nº 505.918/21-3. 

Embu-Guaçu, 12 de novembro de 2021
Fernando de Castro Marques - Diretor-Presidente

Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens
Metropolitanos de São Paulo S.A.

CNPJ 42.288.184/0001-87  - NIRE 35300570588 - Companhia Fechada
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07.10.2021

1. Data, hora, local: 07.10.2021, 10h, na sede, Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, sala 08, Vila Olímpia, 
04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127, Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Os avisos de que trata o 
artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo §4º, 
artigo 124, LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a celebração de contrato com terceiro. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da 
totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar:  
6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA; 6.2. Conforme 
atribuição prevista no artigo 6°, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, a contratação da empresa O&N 
Comunicação Visual Eireli, referente a execução dos serviços de criação, produção, instalação, retirada de toda 
comunicação visual antiga interna e externa das 42 estações e 59 trens das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens 
Metropolitanos e instalação de novo visual, conforme demais termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. 
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e 
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-
2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 07.10.2021. Assinaturas: Luís 
Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A, pelo 
Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana 
Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de 
Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil e Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado 
com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 540.599/21-9 em 09.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SINACRED – SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
CNPJ Nº 01.655.970/0001-98

EDITAL - O Diretor-Presidente do Sindicato Nacional das Cooperativas de Crédito - 
SINACRED, com Sede na Rua Bela Cintra, 967, Conjuntos 81 e 82, parte, Consolação, 
São Paulo – SP e Sede Regional na Avenida Presidente Antonio Carlos, 54, sala 1004, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 27 e 28, 
do Estatuto, convoca as cooperativas de crédito associadas, Singulares, Centrais, 
Federações e Confederações, no pleno gozo dos seus direitos sindicais, para as 

mencionadas, a serem realizadas por meio virtual através do Microsoft Teams, no dia 18 
de dezembro de 2021, nos horários indicados, em primeira convocação, com a presença 
de mais de 50% (cinquenta por cento) das associadas com direito a voto; em segunda 
convocação, trinta minutos após, com a presença de mais de 30% (trinta por cento) das 
associadas com direito a voto e em terceira e última convocação, trinta minutos após 
com qualquer número de associadas presentes, a saber: 01 – ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: 1ª Convocação: 10:00h.; 2ª Convocação: 10:30h; 3ª Convocação: 

e Acordos Coletivos de Trabalho com início de vigência no ano de 2022, abrangendo 
os empregados das cooperativas associadas que atualmente tem sede ou agências 
nos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, 
além de outros estados que durante o ano de 2022, tiverem instaladas sedes ou agências 
de cooperativas associadas, com sindicatos laborais representativos de empregados em 
cooperativas de crédito, devidamente registrados no Ministério do Trabalho e Previdência, 
bem como com outros Sindicatos Laborais que vierem a obter registro no Ministério do 
Trabalho e Previdência, durante o ano de 2022, ou com a FENATRACOOP, nos estados 

empregados em cooperativas de crédito, nos termos do Artigo 611 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 02 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1ª Convocação: 10:30h; 
2ª Convocação: 11:00h; 3ª Convocação: 11:30h. Ordem do Dia - Estabelecimento de 
Critérios para Atualização dos atuais Valores da Contribuição Social Mensal e da 
Contribuição Social Extraordinária para o exercício de 2022.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021.
Dr. Ricardo Alphonse Santos Blanc - Diretor-Presidente

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0079078-10.2018.8.26.0100) - Processo  
principal: 1069836-44.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - 
Foro Central Cível. Faz Saber a Fernanda Marani, CPF 274.480.068-60, que a Ação de Procedimento 

Hospital Sírio-Libanês, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de R$ 228.901,41 

publicado. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de novembro de 2021.            B 11 e 12/11

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

Edital de Segunda Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará, em segunda con-
vocação, no dia 22/11/2021, às 8h, por meio exclusivamente digital (“AGE/2021”), para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) grupamento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, ambas na proporção de 
35 para 1, e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) majoração do limite do capital autorizado da 
Companhia para 10.000.000 (dez milhões) de ações, e consequente alteração do caput do artigo 8º do Estatuto Social; 
(iii) ajuste formal (não material) na redação do § 3º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE/2021, 
ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.
saraivari.com.br), em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 
481/2009”). Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes durante a pandemia do COVID-19 
(coronavírus), a AGE/2021 será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os Srs. Acionistas participar e votar por 
meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia, por si, por seus representantes legais ou procuradores, 
desde que comprovada a titularidade das ações. As orientações e procedimentos aplicáveis às regras para participação 
por sistema eletrônico, bem como as demais instruções relativas à Assembleia estão detalhadas na Proposta da Admi-
nistração que se encontra disponível na sede social da Companhia, no seu site de relações com investidores (www.
saraivari.com.br), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). São Paulo/SP, 11/11/2021. 
Olga Maria Barbosa Saraiva – Presidente do Conselho de Administração  (11, 12 e 13/11/2021)
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Réveillon do Wet’n Wild tem
grupo Sambô, piscina para

pular sete ondas e três opções de festa
Pular sete ondas para trazer

sorte no novo ano é tradição, e
ela pode ser mantida mesmo lon-
ge do litoral, no Réveillon do
Wet’n Wild, uma das viradas
mais animadas de São Paulo. Na
festa do parque aquático locali-
zado em Itupeva, a apenas 30
minutos da capital, a piscina de
ondas garante energias renova-
das e um ano próspero aos mais
supersticiosos, e diversão a to-
dos os convidados.

O evento contará com três
opções de festa, todas com open
bar incluso: Pool Party, Cama-
rote e Premium Dinner .

A Pool Party (pista) aconte-

cerá exclusivamente na área da
Wave Lagoon - piscina de ondas.
O espaço oferecerá open bar de
cerveja, refrigerante e água.

O Camarote será uma área
VIP nos decks superiores da
Wave Lagoon - piscina de on-
das, e contará com open bar*
de cerveja, coquetéis com e
sem álcool, refrigerante e
água, e open food*.

Já o Premium Dinner será
um jantar completo* no White
Pavilion, espaço de eventos do
Wet’n Wild, com open bar de
espumante, cerveja, refrigeran-
te e água.

Convidados do Camarote e

Premium Dinner terão acesso à
Pool Party.

Este ano, a animação ficará
por conta do grupo Sambô, que
se apresentará na Pool Party. A
banda de Ribeirão Preto ficou
famosa ao interpretar versões
covers de artistas nacionais e
internacionais usando instru-
mentos típicos de uma roda de
samba, e criou um estilo próprio
que chama de “rock-samba”,
mesclando gênero brasileiro
com diversos outros estilos
musicais. O grupo já se apre-
sentou ao lado de nomes con-
sagrados da nossa música,
como Seu Jorge, Luciana Me-

llo, Wilson Simoninha, Thiagui-
nho, Péricles, Sorriso Maroto,
entre outros.

Além do show do Sambô
(Pool Party e Camarote), a fes-
ta contará com tributo a Tim
Maia e apresentação da Banda
News SP (Premium Dinner),
DJs para não deixar ninguém
fora das pistas, e queima de fo-
gos. E o Wet oferecerá a todos
os participantes o brinde espe-
cial da virada!

O Wet´n Wild garantirá os
protocolos de segurança sanitá-
ria para que todos tenham uma
festa tranquila. O uso de másca-
ras será obrigatório.

O governo federal conseguiu
antecipar o recebimento de 24,4
milhões de vacinas contra covid-
19 que chegaria ao Brasil em
dezembro. A previsão inicial para
o mês de novembro era receber
dos laboratórios 61,8 milhões
de doses, mas esse número su-
biu para 86,2 milhões de doses.

Segundo a previsão do Mi-
nistério da Saúde, devem ser en-
tregues 21,7 milhões de doses
da AstraZeneca, 56,7 milhões da
Pfizer e 7,7 milhões da Janssen,
de dose única. “A nossa campa-
nha vai muito bem. Até o final
do ano, toda a população brasi-
leira pode estar plenamente va-
cinada com as duas doses de va-

País receberá este mês
24 milhões de doses

a mais de vacina
da Covid-19

cina”, disse o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, durante
agenda em João Pessoa (PB).

Até agora, 344,1 milhões de
doses foram entregues aos es-
tados e o Distrito Federal pelo
Ministério da Saúde. O Brasil
aplicou mais de 280,9 milhões
de doses de vacinas contra co-
vid-19. Mais de 156,3 milhões
de pessoas tomaram a primei-
ra dose - o que representa cer-
ca de 88,3% da população-alvo
(177 milhões de pessoas).
Cerca de 124,6 milhões de bra-
sileiros completaram o esque-
ma vacinal, ou seja, cerca de
70,4% do público-alvo. (Agên-
cia Brasil)

O governo federal regula-
mentou na quinta-feira, (11) o
Programa Brasil Fraterno–Co-
mida no Prato para facilitar do-
ações de alimentos por empre-
sas com a possibilidade de isen-
ção do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS). A cerimônia foi reali-
zada no Palácio do Planalto, em
Brasília, com a presença do pre-
sidente Jair Bolsonaro, minis-
tros, representantes do setor de
alimentos e outras personalida-
des.

“Quando se fala que em tor-
no de 30% [de alimentos produ-
zidos] é desperdiçado, no Brasil
equivale, você com esse desper-
dício, poder alimentar 60 mi-
lhões de pessoas”, destacou
Bolsonaro.

O objetivo do programa é
conectar empresas interessadas
em doar alimentos e institui-
ções habilitadas a recebê-los. A
portaria hoje assinada tem o
manual operativo de doações no
âmbito do programa de seguran-
ça alimentar e nutricional e cria
um selo de reconhecimento para
as empresas que se conectarem
ao serviço e realizarem doações.

Quem pretende fazer as do-
ações pode preencher o cadas-
tro no portal, para pleitear a isen-
ção do ICMS. A plataforma reú-
ne um mapa georreferenciado
com dados completos de bancos
de alimentos incluídos na Rede
Brasileira de Bancos de Alimen-
tos e permite o cadastro de ins-
tituições que poderão receber as
doações diretamente, em cada
unidade da federação.

O programa Brasil Fraterno
foi lançado em março deste ano,
mas, de acordo com o ministro
da Cidadania, João Roma, a isen-

ção do ICMS para empresas do-
adoras era uma possibilidade
pouco conhecida. Ainda assim,
até outubro, mais de R$ 42 mi-
lhões em valor de alimentos já
foram doados com a isenção.

Operação
Segundo João Roma, a por-

taria de regulamentação deixa
claro as responsabilidades e pro-
cedimentos de doação e critéri-
os de isenção. Como o ICMS é
um imposto estadual, a medida
precisou ser aprovada pelo Con-
selho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz), que reúne os
secretários estaduais de Fazen-
da e Economia.

O ministro explicou que a
isenção do ICMS é a mesma que
se aplicaria ao comércio e à in-
dústria de alimentos nos casos
de logística reversa. Normal-
mente, os produtos que estão
perto do prazo de validade são
substituídos nas prateleiras e
destinados à incineração ou des-
truição em locais adequados, de
acordo com a legislação ambi-
ental. Essa operação logística é
isenta de tributação.

“Com essa regulamentação,
atualizamos as normativas para
que ficasse claro que, se esses
produtos forem entregues nesta
rede de banco de alimentos, a
indústria também ficaria isenta
de impostos”, disse. “Porque
esse produto não está sendo co-
mercializado, está destinado a
uma função social. Com isso,
estamos potencializando a ca-
pacidade de doação não só da
rede de varejo, mas de muitas
indústrias”, explicou, durante
coletiva de imprensa após a ce-
rimônia.

Podem ser doados tanto ali-

mentos perecíveis, como frutas,
legumes, verduras, hortaliças,
panificados, carnes, lácteos e
refeições prontas, como itens
não perecíveis, como grãos, ce-
reais e produtos embalados. O
requisito é que sejam alimentos
de qualidade e que estejam na
data de validade.

Tanto doadores quanto insti-
tuições que recebem os alimen-
tos precisam prestar contas pos-
teriormente. Para isso, é preci-
so apresentar notas fiscais da
operação e confirmar que a do-
ação foi efetivamente recebida
pelas entidades.

Segundo informações da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), das
140 milhões de toneladas de ali-
mentos produzidas anualmente
no país, cerca de 26 milhões são
colocadas no lixo, um desperdí-
cio superior a 20%. Esse pro-
cesso envolve desde questões de
logística e manuseio inadequa-
do até padrões rígidos de apa-
rência de alimentos para comer-
cialização e burocracias no pro-
cesso de doação.

Selo Comida no Prato
A portaria de regulamentação

prevê, ainda, a entrega de selos
de reconhecimento concedidos
anualmente. De acordo com o
Ministério da Cidadania, ha-
verá um selo verde do progra-
ma, disponível para todas as
empresas que realizarem do-
ações, em qualquer valor, e
também selos específicos,
nas categorias ouro, prata ou
bronze, para serem usados por
empresas que tiverem doações
mais vultosas.

O selo bronze será conferi-
do a quem doar alimentos no va-

lor entre R$ 100 mil e R$ 499
mil, enquanto o selo prata pode-
rá ser utilizado por instituições
que doarem valores na faixa de
R$ 500 mil a R$ 999 mil. Já o
selo ouro vale para quem fizer
doações a partir de R$ 1 milhão.

Bancos de alimentos
Durante a cerimônia, tam-

bém foi assinada portaria que
regulamenta os procedimentos
para novas adesões à Rede Bra-
sileira de Bancos de Alimentos,
que reúne bancos de alimentos
públicos e privados. O objetivo,
segundo o Ministério da Cida-
dania, é fortalecer a atuação con-
junta desses equipamentos e re-
duzir perdas e desperdícios,
além de promover o direito hu-
mano à alimentação adequada.

Os bancos de alimentos são
estruturas físicas ou logísticas
que coletam e distribuem ali-
mentos recebidos a partir de
doações privadas ou públicas.
Esses alimentos são posterior-
mente direcionados a institui-
ções de assistência social, pro-
teção e defesa civil, unidades de
ensino e de justiça e estabeleci-
mentos de saúde.

As unidades que fazem parte
da rede estão automaticamente
habilitadas para receber, como
intermediários logísticos entre
doadores e entidades, as doações
realizadas com isenção do
ICMS, além de já serem pré-ca-
dastradas no portal Brasil Fra-
terno-Comida no Prato.

Em 2020, os bancos de ali-
mentos que fazem parte da Rede
Brasileira de Bancos de Alimen-
tos captaram e distribuíram 73,5
mil toneladas de alimentos, do-
ados para 9,7 mil entidades em
todo o Brasil. (Agência Brasil)

Imunização contra covid-19 gera
segurança para 75% de brasileiros

Um levantamento feito a pe-
dido da Pfizer Brasil e da Soci-
edade Brasileira de Imunizações
(SBIm) mostrou que o sentimen-
to de segurança gerado com o
aumento na taxa de imunização
contra a covid-19 abrange 75%
dos 2 mil entrevistados. De acor-
do com a pesquisa, 65% dos en-
trevistados sentem-se seguros e
10%, muito seguros com o avan-
ço da vacinação. Outros 20% dis-
seram sentir-se inseguros (18%
estão inseguros e 2%, muito in-
seguros) e 6% não responderam.

Apesar disso, ainda há preo-
cupação com a possibilidade de
uma nova onda de covid-19 para
86% dos entrevistados. A pes-
quisa indicou que 41% têm mui-
to medo de uma nova onda de
covid-19 e 45% têm um pouco
de medo. As perguntas fazem
parte da pesquisa “Vacina. Tomar
para retomar” e foi respondida
pela internet por pessoas com
16 anos ou mais, nas regiões
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste, entre os dias 19
e 29 de outubro de 2021.

Também será feita uma cam-
panha de mesmo nome com a
exposição da Bandeira da Reto-
mada, criada pelo artista plásti-
co paulista Didu Losso, a pedi-
do da Pfizer, para simbolizar a
esperança e o otimismo gerados
pelo avanço da imunização no
Brasil. A ideia é destacar o pa-

pel fundamental das máscaras no
enfrentamento da pandemia e
lembrar que ainda é preciso usá-
la. A bandeira ficará exposta en-
tre os dias 12 e 18 de novembro
na entrada da Shopping Center 3,
na Avenida Paulista.

Segundo o resultado do
questionário feito para entender
as expectativas e os aprendiza-
dos dos brasileiros para o cená-
rio pós-pandemia, as sensações
despertadas pela ampliação da
vacinação no país são de impac-
to positivo: esperança em pri-
meiro lugar com 29%; seguida
por otimismo com 24%; e alí-
vio com 16%. Só esses três sen-
timentos somam 69%.

Os dados mostram ainda que
há grande expectativa pela reto-
mada nos próximos meses. En-
tre as atividades os entrevistados
pretendem resgatar em primei-
ro lugar, com 40% das respos-
tas, a chance dos encontros mais
frequentes com a família e/ou
amigos e a vontade de frequen-
tar espaços fechados, como sho-
ppings, cinemas, teatros, restau-
rantes, academias e igrejas.

Em seguida, com 35%, fre-
quentar espaços abertos como
parques, praças, praias; viajar
com 32% e ir a eventos de aglo-
meração como shows, festas e
estádios com 23%, ao passo que
18% citaram cursos presenciais
e 16%, trabalho presencial. Ain-

da há 15% afirmando que já vol-
taram a realizar todas as ativida-
des normalmente.

“Esses dados positivos reve-
lam o reconhecimento da popu-
lação em relação à contribuição
da ciência para a saúde em ge-
ral. Graças às novas vacinas con-
tra a covid-19 vidas estão sendo
poupadas e podemos retomar aos
poucos a nossa rotina. Mas vale
lembrar que a pandemia ainda
não acabou. Portanto é de extre-
ma importância que as medidas
de prevenção ainda sejam man-
tidas”, disse a líder médica da
área de vacinas da Pfizer Brasil,
Júlia Spinardi.

O levantamento mostrou que
para 64% dos internautas a po-
pulação está mais consciente
sobre hábitos de saúde e higie-
ne para a prevenção de doenças
depois de passar por uma pande-
mia. Entre hábitos adquiridos os
de maior probabilidade de serem
mantidos após o fim da pande-
mia são o uso do álcool em gel
(58%); lavar as mãos constante-
mente ou ao chegar em algum
lugar (55%); o uso de máscaras,
mesmo que eventualmente
(40%) e distanciamento social,
evitar aglomeração e contato fí-
sico desnecessário (31%).

“Com o passar do tempo,
muitos hábitos serão relaxados
e até abandonados, como o dis-
tanciamento e a lavagem tão fre-

quente das mãos. Talvez a maior
lição que fique será os indivídu-
os com sintomas gripais terem
mais preocupação com o próxi-
mo, usando máscaras em locais
fechados ou transporte público.
A conscientização sobre os ris-
cos para grupos mais vulneráveis
deve trazer mudanças de com-
portamento também”, afirmou o
infectologista e diretor da SBIm,
Renato Kfouri.

Pelo menos 72% dos parti-
cipantes da pesquisa disseram que
as fake news atrapalham a vacina-
ção; 49% afirmaram não compar-
tilhar conteúdos sobre o tema
quando não têm certeza de que são
verdadeiros ou mesmo quando sa-
bem que é real. Já 46% declararam
compartilhar, mas só depois de
confirmar a veracidade em jornais,
sites ou com médicos e profissio-
nais de saúde, enquanto apenas
2% dizem compartilhar mesmo
sem saber se é verdade.

Questionados sobre quais as
principais fontes onde costumam
buscar informações sobre vacina-
ção, 60% respondem em órgãos
oficiais (como Ministério da Saú-
de, Secretarias de Saúde, Anvisa e
Organização Mundial da Saúde,
sociedades médicas ou científi-
cas); 53% com profissionais de
saúde (médicos e enfermeiros) e
36% nos veículos de comunica-
ção (rádio, TV, revista, jornal e in-
ternet). (Agência Brasil)

O Museu da Língua Portu-
guesa, na capital paulista, inau-
gura nesta sexta-feira, (12) a
exposição Sonhei em Portugu-
ês!, que busca discutir a migra-
ção no século 21 como direito
humano e a participação da lín-
gua nesse processo.

Um dos núcleos da exposi-
ção é a experiência de imigrantes
de várias nacionalidades que vieram
para São Paulo. Entre os migran-
tes que relatam sua experiência na
mostra estão a chinesa Si Lao, o
senegalês Papa Faty Diaw e a para-
guaia Maria Teresa Ayala de Perei-
ra. Há também histórias de brasi-
leiros que foram morar no exteri-
or e que relatam suas vivências.

A mostra traz experiências
visuais, audiovisuais e ambien-
tes sonoros. Logo na entrada, os
visitantes serão recebidos na
sala Deslocamentos Cruzados,
onde, por meio de instalações
visuais e sonoras, terão o impac-
to de se perceber em um mundo
no qual cabem diversos univer-
sos, expressos pela variedade de

Museu da Língua
Portuguesa abre
exposição sobre

migrações no século 21
idiomas em uso.

Dentre os artistas cujas obras
participam da mostra estão a can-
tora Fortuna, a diretora da Asso-
ciação Cultural Videobrasil, So-
lange Farkas, e o artista Edmar
de Almeida. Também têm traba-
lhos na mostra o poeta Augusto
de Campos, o artista Leandro
Lima, o documentarista Marco
Del Fiol, o Coletivo Bijari e o
Estúdio Laborg.

“Cada língua é uma visão do
cosmo, com seus provérbios,
suas sonoridades, seus ritmos e
sua poética própria. Cada uma
delas organiza a seu modo a ex-
periência do mundo”, destaca a
curadora da mostra, Isa Grins-
pum Ferraz.

A exposição ficará em car-
taz até junho de 2022, no primei-
ro andar da sede do museu, lo-
calizado na Estação da Luz, em
São Paulo.

Informações sobre ingres-
sos podem ser obtidas no site do
Museu da Língua Portuguesa.
(Agência Brasil)

O Congresso Nacional
aprovou na quinta-feira, (11) o
Projeto de Lei do Congresso
Nacional (PLN) nº 26/2021
que abre crédito extra de R$
9,364 bilhões para ser usado
ainda este ano no pagamento
do programa social Auxílio
Brasil. O governo pretende im-
plementar este programa em
substituição ao Bolsa Família,
que foi criado ainda em 2003.
Os recursos, previstos na pro-
posta do Poder Executivo, se-
rão remanejados das despesas
primárias do Bolsa Família.

Entre os projetos aprova-
dos, todos relativos a créditos
extraordinários, deputados e
senadores também aprovaram o
PLN 23/2021, que adapta o
Plano Plurianual (PPA) em vi-
gor ao Auxílio Brasil. O texto
prevê gastos de R$ 76,4 bi-
lhões, entre 2021 e 2023, com
o novo programa assistencial.

Para o deputado Jorge So-
lla (PT-BA), o PLN 26 mostra
que não é necessária a aprova-
ção de uma Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) para
possibilitar o Auxílio Brasil.
“Na verdade precisava desses
dois PLNs que foram aqui
aprovados. Eles é que vão as-
segurar o pagamento, dentro
do orçamento deste ano, do
Auxílio Brasil a partir da pró-
xima semana. Eles é que fize-
ram a diferença”, disse o depu-
tado após a sessão, em entre-
vista à TV Câmara.

Solla se referiu à PEC 23/
2021, a chamada PEC dos Pre-
catórios, que foi aprovada na
Câmara nesta semana. Com a

Congresso aprova projetos
 de R$ 9 bi para pagamento

do Auxílio Brasil
PEC aprovada, o governo pre-
tende parcelar os precatórios
e alterar o cálculo do teto de
gastos, liberando R$ 91,5 bi-
lhões para o Orçamento do
próximo ano.

A alegação do governo é
que a liberação dessa verba vi-
abilizará o Auxílio Brasil,
abrindo espaço fiscal no Orça-
mento da União para o paga-
mento do novo benefício assis-
tencial, que terá o valor men-
sal de R$ 400. Precatórios são
dívidas da União que resultam
de sentenças judiciais as quais
não cabe mais recurso. Os crí-
ticos da proposta a apelidaram
de “PEC do Calote”.

Os PLNs foram aprovados
na sessão do Congresso Naci-
onal. Em razão da pandemia do
novo coronavírus, a sessão do
Congresso Nacional acontece
de maneira separada. Primeiro
votam os deputados e, na sequ-
ência, os projetos seguem para
votação no plenário do Sena-
do.

Deputados de oposição re-
clamaram da ausência de vetos
presidenciais na pauta da ses-
são de quinta-feira. A título de
acordo, o deputado Cláudio
Cajado (PP-BA), vice-líder do
governo no Congresso, disse
que tentará junto ao presiden-
te do Congresso, senador
Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), a realização da sessão
na próxima quinta-feira (18).
Ocorrendo a sessão, parla-
mentares da oposição terão a
chance de derrubar vetos pre-
sidenciais a projetos aprova-
dos no Congresso.


