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Pfizer entra com pedido na Anvisa
para vacinar crianças de 5 a 11 anos
O consórcio Pfizer – BioNTech entrou com o pedido
de autorização juntamente à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para
que sua vacina contra a covid19, a Comirnaty, possa ser
aplicada em crianças com idades entre 5 e 11 anos.
A Anvisa terá até 30 dias
para analisar a documentação
e os estudos entregues pelas
farmacêuticas e avaliar aspectos como segurança e eficácia do imunizante no público
pretendido.
As farmacêuticas já haviam anunciado no mês passado que entrariam com a solicitação. A ampliação da imu-

Justiça de SP determina distribuição
de cartões para refeições gratuitas
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Brasil tem menor média de mortes
por covid 19 desde abril de 2020
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A Holanda retomará um
lockdown parcial a partir deste
sábado (13), e o governo ordenou que restaurantes e lojas fechem cedo e proibiu espectadores em grandes eventos esportivos na tentativa de conter uma
disparada de casos de covid-19.
O primeiro-ministro interino, Mark Rutte, disse que as
restrições que o povo holandês
achou terem terminado de vez
estão sendo reativadas durante
três semanas.
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Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Ipem-SP orienta sobre
compra de produtos
na Black Friday
Com a proximidade da Black
Friday, diversas empresas têm
divulgado promoções dos seus
produtos. Para evitar contratempos nas compras, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do
Governo, vinculada à Secretaria

da Justiça, e órgão delegado do
Inmetro, divulga dicas importantes para o consumidor.
O primeiro passo é obter
informações sobre a loja ou
empresa que está realizando a
venda, inclusive, na venda online.
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Esporte

Valentino Rossi se despede
do motociclismo Mundial
Nesse domingo em Valencia, na Espanha, encerra-se uma
das mais longínquas e vitoriosas carreiras do motociclismo
Mundial. Valentino Rossi, 42
anos e após 26 temporadas,
despede-se do motociclismo.
Rossi será sempre lembrado
como um ícone desse esporte.
Foram 9 títulos mundiais (1x
125cc, 1 x 250cc e 7 na MotoGP). Dos 974 Grandes Prêmios disputados no Mundial desde 1949, Rossi participou de
431, ou seja 44,2% de todos
os eventos, pontuando em 372
deles. Durante sua carreira “O
Doutor” como é chamado correu em 38 circuitos diferentes vencendo em 29 deles pelo
menos uma vez onde os de
Assen e da Catalunha viram o
italiano subir ao topo do pódio 10 vezes. Aliás, com a vi-

Comercial
Compra: 5,45
Venda:
5,45
Turismo
Compra: 5,46
Venda:
5,62

EURO
Corrida de São Silvestre

Copa São Paulo de Kart e
Copa KGV definem os
vencedores da última etapa
no Kartódromo Granja Viana
No último final de semana,
a Copa São Paulo de Kart e a
Copa KGV realizaram a última
e decisiva etapa da temporada
2021 no Kartódromo Granja
Viana, localizado em Cotia,
na Grande São Paulo. O dia
ensolarado contou com um
total de 17 provas, baterias
essas recheadas de disputas na
pista para definir os últimos
campeões do ano.
A primeira categoria a ace-

tória no circuito Holandês em
2017 ele tornou-se o piloto com
a carreira vitoriosa mais longa da
história, com 20 anos e 311 dias
entre a primeira vitória na classe

125 e a última já na categoria principal, ficando também com o título de piloto mais velho a obter uma
vitória nessa categoria com 38
anos e 129 dias.
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As inscrições para a 96ª Corrida Internacional de São Silvestre serão encerradas no dia 22 de
novembro, segunda-feira. Para
garantir presença na principal
corrida de rua da América Latina, o interessado deve acessar o
site
oficial
www.saosilvestre.com.br e preencher o cadastro. É importante
não deixar para a última hora.
A São Silvestre será realizada
no dia 31 de dezembro, com largada na Avenida Paulista, altura do
número 200, e chegada em frete
ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no número 900. Página 7

lerar foi a Executive, a qual
viu Raphael Filizola vencer a
primeira prova, enquanto Jorge Borelli venceu a segunda,
liderando a Executive Geral
com 32 pontos. Borelli ainda
triunfou na classe Executive
Plus com dois primeiros lugares. O primeiro entre os
rookies foi Victor Luz, que
terminou a prova 2 na segunda posição, enquanto Filizola
venceu a corrida 1. Página 7

Felipe Fraga luta para levar
título para a equipe no IMSA
em Petit Le Mans

Rossi 46 se despede em Valencia

Corrida de São Silvestre:
prazo de inscrições termina no
dia 22 de novembro

DÓLAR

Compra: 6,24
Venda:
6,24

Presidente do BC: emissão
de títulos verdes depende
do teto de gastos Página 3
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Holanda
retoma
lockdown
parcial com
disparada de
casos de
covid-19

Audiência da Câmara discute
quesito cor ou raça em
registros do SUS Página 5
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O presidente da Conferência da Organização das Nações
Unidas (ONU) sobre o Clima,
Alok Sharma, disse na sextafeira, (12) que houve muitos
avanços, sobretudo no financiamento, nas negociações que
ocorrem em Glasgow e pediu
aos países esforço final para
um acordo.
Depois de duas semanas de
discussões, os participantes
cúpula devem aprovar, nesta
sexta-feira, um texto final, no
dia de encerramento da iniciativa mais importante para tentar controlar as emissões de
gases de efeito de estufa e o
aquecimento global.
Em entrevista prévia a um
plenário de ministros dos Estados participantes, Alok
Sharma falou dos esforços
feitos durante a noite passada para um novo esboço de
acordo, que inclui melhorias (em relação ao primeiro)
nas previsões de financiamento dos países mais pobres.
Ele pediu aos representantes dos 197 governos que continuem as negociações no mesmo "espírito de colaboração"
mostrado até agora, e garantiu
que o processo de negociação
está sendo "transparente".
Sharma afirmou que há "um
pequeno número de assuntoschave" que terão de ser limados antes do texto final a ser
apresentado no final da conferência, marcado para hoje, mas
que pode ser adiado. Página 3

STF suspende portaria que
proíbe demissão por falta
de vacina

Foto/Motogp

Presidente da
COP26 pede
esforço final
para acordo

nização para esse público foi
submetida e aprovada pela autoridade sanitária dos Estados Unidos (FDA, na sigla em
inglês), em outubro.
Segundo informado pela
Anvisa, a dose da vacina para
crianças será diferente daquela utilizada para pessoas a
partir de 12 anos. Os frascos
também terão cores distintas
para evitar erros na aplicação.
A vacina da Pfizer-BioNTech já havia obtido a autorização para aplicação em adolescentes, razão pela qual é a
marca que vem sendo utilizada nesse público pelas autoridades de saúde no Brasil.

Felipe Fraga
O tocantinense Felipe Fraga
disputará a decisão do IMSA neste final de semana em Road
Atlanta, nos EUA, na tradicional
prova Petit Le Mans, com 10
horas de duração.

Acelerando o protótipo
da Riley Motorsports, Fraga
luta para ajudar Gar Robinson, seu parceiro de time, a
conquistar o título da temporada.
Página 7
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Justiça determina distribuição de
cartões para refeições gratuitas
A Justiça de São Paulo determinou que a prefeitura da capital paulista faça a distribuição
de 5,2 mil novos cartões para
refeições gratuitas na rede
Bom Prato ainda neste mês de
novembro. O programa de restaurantes populares oferece
refeições subsidiadas ao custo de R$ 1. Na decisão, o juiz
Luis Manoel Fonseca Pires, da
3ª Vara de Fazenda Pública,
estipula ainda que o Executivo
municipal garanta o aproveitamento das 8 mil gratuidades já
oferecidas.
Durante a pandemia de covid-19, a prefeitura fez a distribuição diária de refeições em
diversos pontos da cidade. Porém, essa política foi sendo diminuída nos últimos meses,
com a redução das medidas de

restrição impostas pelo surto
sanitário, passando de 10 mil
marmitas por dia para 800. Em
contrapartida, a administração
municipal ampliaria o número de
pessoas que tem acesso gratuito ao Bom Prato.
No entanto, segundo ação do
Ministério Público e da Defensoria Pública de São Paulo, dos
8 mil cartões distribuídos, menos de 7 mil teriam sido efetivamente utilizados. Além disso,
o número não atenderia à quantidade de pessoas em insegurança alimentar na cidade.
Pandemia agravou vulnerabilidade
O último censo da população
em situação de rua calcula 24,3
mil pessoas dormindo em calçadas ou abrigos na capital paulista.
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Partido Novo vai se desculpar com a vereadora que for inocente (caso das agressões no banheiro) jogar ambas no mesmo
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Porém, a própria prefeitura assume que esse número registrou um
crescimento significativo durante a pandemia e, por isso, o novo
censo dessa população foi antecipado e já foi contratado neste
ano. O Movimento Estadual da
População em Situação de Rua de
São Paulo estima que, atualmente, 66 mil pessoas vivam sem teto
na capital paulista.
Na decisão, o juiz cita o crescimento do desemprego e das
remoções forçadas de famílias

nos últimos meses como fatores que aumentam a necessidade de medidas que garantam a
segurança alimentar. “A interrupção ou drástica redução no momento, dada a aguda crise mencionada que vive a população
mais vulnerável, agravaria severamente a miséria, o sofrimento e a vida dos cidadãos mais
necessitados”, enfatiza o magistrado na decisão.
Prefeitura

Em nota, a prefeitura de São
Paulo diz que ainda não foi notificada da decisão. A administração municipal afirma que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS) fez a distribuição de
9 mil cartões para gratuidade no
Bom Prato para pessoas em situação de rua que não estão abrigadas nos serviços públicos de
acolhimento, sendo 8 mil em
2020 e 1 mil adicionais em junho deste ano.

Além disso, a prefeitura afirma que continua distribuindo 3,2
mil marmitas por dia às pessoas
em diversos pontos da cidade.
“Foram distribuídas, desde
o início do programa Rede Cozinha Cidadã, 4,113 milhões de
marmitas, a um preço de 10 reais por refeição, gerando capital de giro suficiente para manter empregos durante o período mais restritivo”, acrescenta a prefeitura sobre o programa. (Agência Brasil)

CPS marca presença na Campus
Party, que terá formato híbrido
Considerada um dos maiores
eventos geeks do mundo, a Campus Party começa na quinta-feira (11) em formato híbrido. Neste ano, mais uma vez, professores de Escolas Técnicas (Etecs)
e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais serão palestrantes ou farão parte de outras atividades.
No sábado (13), às 17 horas,
no palco digital New Horizon,
Tiago de Jesus Souza e Andreia
Cassia dos Santos farão uma palestra com o tema “Robótica

Educacional e seus Desafios”.
“Vamos falar sobre as tecnologias que usamos para estimular professores e alunos a desenvolverem projetos, nossos campeonatos, o voluntariado de profissionais do mercado que participam das nossas atividades e
a ideia de que aprender brincando é sempre mais divertido”,
explica Souza, que é coordenador da Robótica Paula Souza.
Andréia é membro da equipe.
Também no sábado, às
20h30, Marcos Costa de Sousa,

que leciona na Etec de Embu e
na Fatec São Roque, fará uma
palestra com o tema “Júnior
com Orgulho: começando sua
carreira técnica pronto pra crescer”. “Vamos discutir que medos
os iniciantes na carreira de TI
têm e como superá-los”, adianta o educador.
Além deles, o professor e
coordenador do curso de Jogos
Digitais da Fatec São Caetano do
Sul, Alan de Carvalho, será um
dos oito jurados da Game Jam.
A competição tem como desa-

fio a criação de um jogo, em
qualquer versão (2D, 3D), com
integração e criação de plataformas web, realidade virtual e mobile, para Android e IOS.
Os três primeiros colocados
da disputa repartirão um prêmio
de R$ 10 mil. Além dessa competição, a Campus Party terá também um campeonato de Free Fire.
Estudantes do Centro Paula Souza podem participar gratuitamente da programação online e solicitar um dos 100 vouchers para
os eventos presenciais.

No mês da Consciência Negra, Virada SP
online tem shows de Chico César e Bia Ferreira
A #ViradaSP Online deste
sábado, 13 de novembro, apresenta 21 atrações a partir do
meio-dia. Chico César, Bia Ferreira e Falamansa são os destaques desta edição. Os três shows foram gravados no Teatro
Sérgio Cardoso. Diferentes estilos musicais, teatro, dança, performances, curiosidades locais
e turísticas de Serrana fazem
parte da programação.
A #ViradaSP Online 2021, é
uma iniciativa da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da
Arte. A transmissão ocorre, gratuitamente, durante 12 horas
ininterruptas, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo
seu aplicativo, disponível nas
lojas Apple Store e Google Play
para Iphone e Android.
Chico César traz um reper-

tório recheado de sucessos de
sua carreira com mais de 30
anos de estrada. No setlist estão:
Béradêro, À primeira vista, Pedrada, Alma não tem cor (de André Abujamra), Mama África/
Brilho, Pedra de Responsa; entre outras composições.
A compositora, multi-instrumentista e produtora cultural,
Bia Ferreira, apresenta show,
conceituado em sua arte – a
MMP: Música de Mulher Preta.
Com repercussão internacional,
a artista já se apresentou em diversos países como Alemanha,
Espanha, França, México e Portugal. E o grupo Falamansa faz
espetáculo especial com muito
forró, em comemoração aos 23
anos no cenário musical, com os
grandes sucessos da banda.
Na programação também estão intervenções artísticas do
município de Serrana. Serão

transmitidos conteúdos de destaque do cenário cultural da região como: o show de Adriano
Caconde e Banda; o grupo Mississippi Devils; o Grupo de Sopros e Percussão da Banda Sinfônica Municipal de Serrana; o
show; o espetáculo de dança Serrana pela Dança com a Cia. Urban Bronx e a Cia. de Reis Unidos de Serrana.
A Amigos da Arte também
produziu o Rolando Prosa – quadro especial, estrelado pelo contador de histórias e cancioneiro
Rolando Boldrin, recheado de
conteúdos especiais envolvendo
a cultura popular da cidade. Histórias, canções e causos permeiam o programa que integrará todas as edições do evento,
também gravado no Teatro Sérgio Cardoso.
“A Virada SP é uma iniciativa de ampliação do acesso à cul-

tura e de formação de público
que valoriza a diversidade e a
qualidade”, afirma o Secretário
de Cultura e Economia Criativa
do Estado de São Paulo, Sérgio
Sá Leitão. “O objetivo é ressaltar o papel estratégico das expressões artísticas para a promoção do desenvolvimento humano e econômico de todas as regiões do Estado.”
“Importante destacar que a
excelência cultural do evento é
moldada e protagonizada por artistas locais e pelo fundamental
incentivo promovido pelas gestões municipais. Com a transmissão online, totalmente gratuita,
via plataforma de streaming e
pelo aplicativo #CulturaEmCasa,
amplia-se a difusão desta riqueza artística das cidades paulistas
para o restante do país”, ressalta
Danielle Nigromonte, diretorageral da Amigos da Arte.

Ipem-SP orienta sobre compra
de produtos na Black Friday
Com a proximidade da Black
Friday, diversas empresas têm divulgado promoções dos seus produtos. Para evitar contratempos
nas compras, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da
Justiça, e órgão delegado do Inmetro, divulga dicas importantes
para o consumidor.
O primeiro passo é obter informações sobre a loja ou empresa que está realizando a venda, inclusive, na venda online. É importante o consumidor ficar atento
nos detalhes do produto, principalmente, brinquedos, eletrodomésticos e produtos têxteis.
Os brinquedos devem ostentar o Selo do Inmetro e a escolha
adequada do produto por faixa etária. Esse tipo de medida evita acidentes. Não compre artigos infantis em comércio informal,
pois não há garantia de procedência. Produtos falsificados
ou fabricados em indústrias
clandestinas podem não atender
às condições mínimas de segurança, especialmente em relação à toxicidade do material
usado na fabricação, conter partes pequenas e bordas cortantes.
Selecione o brinquedo considerando a idade, o interesse e o
nível de habilidade da criança. A
faixa etária a que ele se destina –
avaliada de acordo com o desenvolvimento motor, cognitivo e
comportamental da criança – deve
constar na embalagem, assim
como informações sobre o conteúdo, instruções de uso, de montagem e eventuais riscos associados à criança, além do CNPJ e do
endereço do fabricante. As informações obrigatórias na embalagem demonstram a responsabili-

dade do fabricante ou importador.
Resolveu comprar um eletrodoméstico? Fique de olho na Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia. Todos os eletrodomésticos devem apresentar a etiqueta do
Inmetro que informa sobre o consumo de energia.
As lavadoras e fogões devem
apresentar, além disso, informações sobre o consumo de água e
gás, respectivamente. O consumo
de energia é indicado por uma escala colorida com letras de A a G,
que apresentam os níveis de consumo do aparelho. Uma sete preta
com a letra correspondente ao consumo daquele aparelho informa o
seu nível de eficiência energética.
Assim é fácil saber, por exemplo, que um produto classificado
com letra A é mais eficiente (gasta menos) do que um com a letra
C. O Ipem-SP fiscaliza a presença
das etiquetas nesses produtos.
No caso dos produtos têxteis,
as informações contidas na etiqueta são fundamentais e precisam seguir critérios específicos.
Devem conter seis informações
em português, três sobre o fabricante ou importador, incluindo uma
marca, CNPJ e o país de origem, e
outras três informações sobre o
produto em si, a composição têxtil, os símbolos de cuidados com a
conservação do produto e a informação de um tamanho.
Para a composição têxtil, vale
a pena ressaltar que todos os tipos de filamentos utilizados para
a produção da peça devem estar
mencionados com a indicação
percentual de cada um deles,
inclusive forro se houver (70%
algodão e 30% poliéster, forro 100% poliéster, por exemplo). Entretanto, é proibido o uso
dos nomes das marcas comerci-

ais ou em inglês (como nylon, popeline, lycra, lurex e rayon).
A etiqueta também deve conter elementos de orientação para
a conservação e tratamento do produto. E podem ser indicadas através de símbolos ou textos e devem seguir a sequência correta,
que é mesma utilizada pela dona
de casa para conservar os produtos têxteis, como lavagem, alvejamento (utilização de alvejantes a base de cloro ou a base
de oxigênio), secagem em máquina de secar ou ao natural, passadoria (ferro de passar) e limpeza profissional (lavagem a
seco e/ou a úmido).
O tamanho das peças de vestuário pode ser indicado por numeração ou letras (38, 40, 42; P,
M, G). Vale destacar que se o produtos forem embalados hermeticamente e isto dificultar a visualização das informações, a embalagem deve apresentar, pelo menos, a composição têxtil, pais de
origem e tamanho, e quando apresentar mais de uma unidade deve
ser informado o número de unidades e a impossibilidade de serem vendidos separadamente.
Mas nos produtos embalados
de cama, mesa e banho deve constar a dimensão indicada por meio
do SI (Sistema Internacional de
Unidades) de cada componente da
embalagem, além das informações da composição têxtil e pais
de origem.
Quando são encontradas irregularidades, o Ipem-SP autua as
empresas. Os representantes têm
dez dias para apresentar defesa ao
órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem
chegar a R$ 1,5 milhão.
No site www.ipem.sp.gov.br,
além de informações sobre toda a

legislação metrológica e da qualidade vigentes no país, estatísticas de fiscalização, orientações ao
cidadão e empresários, o interessado pode levantar detalhes das
ações diárias do instituto.
O Estado de São Paulo e a
Agência GIZ, representante do
Governo da Alemanha, firmaram
uma nova cooperação no âmbito do
Programa de Políticas sobre Mudanças Climáticas. O documento,
que determinará as metas de descarbonização no Estado de SP, contará com apoio da GIZ nas próximas etapas a partir de novembro.
A Agência Alemã será responsável pela contratação da
equipe técnica que dará suporte ao time da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
a fim de elaborar o PAC-2050
com ações para uma economia
de baixo carbono com vistas ao
desenvolvimento sustentável.
O projeto aborda áreas como
energias renováveis, restauração
florestal, agricultura de baixo carbono, bioeconomia, proteção da
biodiversidade, controle e prevenção da poluição, qualidade do ar,
transportes sustentáveis, segurança hídrica, saneamento ambiental,
municípios resilientes e cidades
sustentáveis.
No âmbito de mudanças climáticas está é a segunda parceria
entre o Governo Alemão e o Estado de São Paulo. Em 2020, a
SIMA iniciou o programa Municípios Paulistas Resilientes que
visa capacitar gestores e disponibilizar dados estratégicos para que
os munícipios identifiquem suas
vulnerabilidades climáticas e elaborem planos de adaptação. Nesta primeira etapa, além da Baixada Santista outras 13 cidades participam do projeto.
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Produto Interno Bruto de
22 estados tem aumento em 2019
Entre as 27 unidades da federação, 13 tiveram aumento do
Produto Interno Bruto (PIB) em
2019 acima da média nacional,
que foi de 1,2%, alcançando
R$7,4 trilhões. Ao todo, 22 estados tiveram crescimento naquele ano. Os dados são das Contas Regionais 2019, divulgadas
na sexta-feira, (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A maior alta no ano foi do
Tocantins, que cresceu 5,2%,
seguido por Mato Grosso
(4,1%), Roraima (3,8%), Santa
Catarina (3,8%) e Sergipe
(3,6%). Pelo lado das quedas, a
maior retração ocorreu no Espírito Santo (-3,8%). Pará (2,3%), Piauí (-0,6%) e Mato
Grosso do Sul (-0,5%) completam a lista das reduções e Minas Gerais ficou estável. As demais altas foram abaixo do índice nacional.
De acordo com a gerente de
Contas Regionais do IBGE,
Alessandra Poça, no Tocantins,
que tem 0,5% de participação
no PIB nacional, o crescimento foi puxado pela silvicultura.
“No Tocantins, o crescimento é
atrelado à elevação em volume
de 278,2% na produção florestal, pesca e aquicultura, principalmente na silvicultura, impulsionada em grande medida pela
extração de madeira em tora de
eucalipto. Além disso, houve
um crescimento do comércio
no período”.
A gerente destaca que o comércio contribuiu para o crescimento do PIB em seis unidades da federação em 2019.

“Dentre essas 13 unidades [que
tiveram alta acima da média nacional], o comércio tem um
peso considerável na economia,
é uma atividade que consta em
seis unidades da federação entre as duas maiores contribuições: Tocantins, Mato Grosso,
Roraima, Santa Catarina, Amapá e Amazonas. Atividades imobiliárias [é quesito que] aparece em cinco AP, GO, CE, AL e
RN e a Agricultura em quatro:
Mato Grosso, Sergipe, Ceará e
Alagoas”.
No Mato Grosso, o crescimento da agricultura foi amparado nos cultivos de algodão
herbáceo e de soja na série histórica, segundo Poça. “Na análise de desempenho ao longo da
série 2002-2019, o Mato Grosso continua se destacando com
a maior variação em volume
acumulada entre os entes federativos, um crescimento de
130,4% no período. O desempenho do estado esteve bastante vinculado à agropecuária, devido ao cultivo de algodão e à
pecuária no período”.
Quedas
Entre os estados que apresentaram queda no PIB em
2019, no Espírito Santo e no
Pará a retração da economia foi
vinculada às indústrias extrativas, com redução na extração de
minério de ferro. O Piauí apresentou queda na agricultura e no
comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. Já no Mato Grosso do Sul,
houve decréscimo na cadeia de
produção da celulose, além do

cultivo de soja e criação de bovinos e suínos.
Em Minas Gerais, Poça explica que a estabilidade se deveu à retração da extração de
minério de ferro e da agropecuária, com a bienalidade negativa do café.
“A produção mineral teve
queda de 45,6% em 2019 no estado, ocasionada pelo rompimento da barragem em Brumadinho e pela paralisação temporária na operação de várias minas por motivos de monitoramento e segurança. Isso foi determinante para a inflexão do
volume desse grupo de atividades, visto que os demais agregados industriais apresentaram
expansão no nível de atividade”.
Concentração regional
O Sudeste, que tem a maior
participação no PIB nacional,
diminuiu de 53,1% para 53%,
com a desaceleração das economias fluminense e capixaba. Na passagem de 2018 para
2019, as regiões Norte (0,2
p.p.) e Sul (0,1 p.p.) elevaram
suas participações, alcançando 5,7% e 17,2%, respectivamente.
Nordeste teve redução de
0,1 ponto percentual, respondendo em 2019 por 14,2% das
riquezas produzidas no país. O
Centro-Oeste se manteve no
mesmo patamar de contribuição
para a economia brasileira, com
9,9% do total.
O estado de São Paulo concentra cerca de um terço do PIB
nacional, com R$2,35 trilhões.
Na série histórica, SP passou de

34,9% da economia brasileira
em 2002 para 31,8% em 2019.
A gerente da pesquisa destaca
que o estado teve crescimento
de 1,7% de 2018 para 2019.
“Os maiores acréscimos na
economia paulista foram no grupo de atividades de serviços
(2%), entre elas atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados; comércio e reparação de veículos automotores
e motocicletas e atividades profissionais, científicas e técnicas,
administrativas e serviços complementares”.
O Rio de Janeiro vem em
segundo, com R$779,9 bilhões,
e em terceiro está Minas Gerais,
com PIB de R$ 651,87 bilhões.
RJ, MG, RS e PR respondem
juntos por outro terço do PIB,
passando de 33,3% em 2002
para 32,2% em 2019. Os outros
22 estados somados passaram
de 31,9% do PIB nacional em
2002 para 36% em 2019.
PIB Per Capta
Na análise de PIB per capta,
o Distrito Federal se manteve na
frente em 2019, com o valor de
R$ 90.742,75, o que representa
cerca de 2,6 vezes o valor médio do país, que é R$ 35.161,70.
Entre as unidades da federação, todos os estados das regiões Norte e Nordeste têm o PIB
per capta menor do que o nacional, enquanto no Sul todos os
estados estão acima.
No Centro-Oeste, apenas
Goiás está abaixo da média nacional e, no Sudeste, Espírito
Santo e Minas Gerais ficam
abaixo. (Agêncica Brasil)

Inflação é maior em outubro para
famílias de menor renda, diz Ipea
O estudo Indicador de Inflação por Faixa de Renda, divulgado na sexta-feira, (12) pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostrou aceleração da taxa de inflação para
todas as faixas de renda no mês
de outubro deste ano, sendo maior para famílias de menor renda
pelo sétimo mês consecutivo.
Para essa parcela da população,
a taxa de 1,35% ficou 0,15 ponto percentual acima da taxa das
famílias de maior renda (1,2%).
Em outubro do ano passado, as
taxas apuradas foram de 0,98%
para as famílias de renda mais
baixa e 0,82% para as famílias
de renda mais alta.
No mês pesquisado deste
ano, o grupo que mais contribuiu
para a alta inflacionária das famílias dos três segmentos de
renda mais baixa foi habitação,
com aumentos de 1,1% dos reparos no domicílio e de 0,95%
dos artigos de limpeza. Sobre
essas famílias recaíram ainda

reajustes de 1,2% das tarifas de
energia elétrica, 3,7% do gás de
botijão e 0,9% do aluguel.
O segundo segmento que
mais afetou a inflação das famílias de menor renda foi o de alimentos e bebidas, gerado pelo
aumento dos alimentos no domicílio, especialmente a batata
(16%), açúcar (6,4%), café
(4,6%) e aves e ovos (3,2%),
além do incremento de 0,91%
dos produtos farmacêuticos. Em
contrapartida, caíram os preços
do arroz (-1,4%), feijão (-1,9%)
e carnes (-0,04%).
Para as três faixas de renda
mais alta, o maior impacto foi
do grupo de transportes, a exemplo do que ocorreu em setembro. A alta inflacionária desse
segmento foi influenciada pelos
reajustes de 3,1% da gasolina,
de 33,9% das passagens aéreas
e de 19,9% dos transportes por
aplicativo. Segundo o Ipea, além
das altas dos grupos alimentação
e habitação, o grupo despesas

pessoais, influenciado pelo aumento dos serviços ligados à
recreação, começa a impactar
mais fortemente a inflação para
as famílias das faixas de renda
mais elevadas.
Doze meses
A taxa inflacionária acumulada em 12 meses revela que
apesar de haver aceleração da
inflação para todas as faixas de
renda, as famílias de menor
renda apresentaram maiores
altas de inflação, superiores
a 11%. De acordo com o estudo do Ipea, a inflação acumulada em 12 meses atingiu
11,4% para as famílias que
recebem menos de R$
1.808,79 ao mês, contra 9,3%
para as famílias que recebem
mais de R$ 17.764,49 mensais.
Para as famílias de renda
muito baixa, além dos aumentos
nos preços dos alimentos no
domicílio, subiram também os
preços da batata (23,6%), açú-

car (47,8%) e proteínas animais
como carnes (19,8%), aves e
ovos (28,9%) e leite e derivados
(8,8%). Os reajustes de 30,3%
da energia e de 37,9% do gás de
botijão explicam ainda grande
parte da alta inflacionária nos
últimos 12 meses.
Para as famílias com maiores rendas, a inflação acumulada no período sofreu impacto,
em especial, das variações de
45,2% dos combustíveis, 50,1%
das passagens aéreas, 36,6% dos
transportes por aplicativo e
11,6% dos aparelhos eletroeletrônicos.
No ano
Segundo o estudo do Ipea, a
maior pressão inflacionária observada de janeiro a outubro de
2021 ocorreu nas faixas de renda média-baixa e muito baixa,
com altas de 8,59% e 8,57%,
respectivamente. Para os mais
ricos, a taxa ficou menor, da ordem de 7,50%. (Agência Brasil)

Presidente do BC: emissão de títulos
verdes depende do teto de gastos
A emissão de green bonds
(títulos verdes, que financiam
projetos ambientais) no exterior pelo governo brasileiro é
limitada pelo teto de gastos,
disse na sexta-feira, (12) o presidente do Banco Central (BC),
Roberto Campos Neto. Ele disse acreditar que a demanda por
esse tipo de papel tem potencial para disparar nos próximos
anos, mas advertiu que a execução dos projetos esbarra no
limite federal de despesas.
“O Brasil pode emitir green bond à vontade, mas quanto vou conseguir gastar em projetos verdes? Porque isso também fica dentro do teto”, questionou Campos Neto no seminário internacional Agronegócio Sustentável no Brasil, em
Lisboa. O evento é promovido pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e da Câmara dos Deputados.
O presidente do BC disse
acreditar que os títulos verdes
não canibalizariam a demanda
por outros títulos públicos brasileiros emitidos no mercado
internacional, como os papéis

da dívida externa brasileira.
“Títulos verdes têm demanda
muito grande e têm tudo para
crescer”, comentou.
Criptomoedas
O seminário também tratou
das criptomoedas (moedas digitais criptografadas), cuja mineração (emissão) consome
grandes quantidades de energia por computadores e é vista em alguns países como problema ambiental. Segundo
Campos Neto, o Brasil mais
importa do que produz esse
tipo de ativo, a ponto de as
compras afetarem a balança
comercial, desde quando as
compras de bitcoin passaram
a ser registradas como importações na metodologia do BC.
De acordo com Campos
Neto, os criptoativos são mais
usados no Brasil como ferramenta de investimento
(aplicações para fazer o dinheiro render), mas não
descartou que o uso das
moedas digitais como meio
de pagamento aumente no
país. “Vimos em outros países que, quando a propor-

ção de criptoativos passa de
4% a 5% de investimento, passa a ser usado como meio de
pagamento. Estamos em uma
fase mais inicial no Brasil”,
acrescentou.
O relator do projeto de lei
que regulamenta os criptoativos no Brasil, senador Irajá
(PSD-TO), participou do seminário como mediador do
painel. O parlamentar disse
que pretende pautar a proposta na próxima semana para ser
votada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Mercado de carbono
Campos Neto disse que os
bancos centrais precisam estar mais preparados para a
transição para a economia verde. Isso porque questões climáticas tendem a afetar cada
vez mais a inflação e a política monetária, como a alta de
alimentos decorrentes de quebras de safra e a elevação no
custo da energia.
“A bandeira de energia saiu
de menos de R$ 2 para R$
14,40 por falta de chuvas. Temas climáticos afetam a políti-

ca monetária”, declarou. O presidente do BC também pediu
que os bancos, públicos e privados, emprestem mais recursos para projetos ambientais.
Em relação ao mercado de
créditos de carbono, Campos
Neto defendeu o desenvolvimento de um sistema de trocas global, que distribua os custos entre produtores e consumidores. “A carga de carbono
hoje é maior sobre quem produz do que sobre quem consome. Se esse tema não for equacionado, alguns produtores de
insumos vão deixar de produzir com essa carga de carbono.
O consumidor vai ter que deixar de consumir ou consumir
mais caro”, advertiu.
O presidente do BC criticou a imposição de impostos
sobre as emissões de gás carbônico, como alguns países
propuseram na 26ª Conferência das Nações Unidas para
Mudanças
Climáticas
(COP26). Segundo ele, um
mercado global e funcional saberá financiar projetos de forma mais eficiente que governos. (Agência Brasil)

Presidente da COP26 pede
esforço final para acordo
O presidente da Conferência da Organização das Nações
Unidas (ONU) sobre o Clima, Alok Sharma, disse na sexta-feira,
(12) que houve muitos avanços, sobretudo no financiamento, nas
negociações que ocorrem em Glasgow e pediu aos países esforço final para um acordo.
Depois de duas semanas de discussões, os participantes cúpula devem aprovar, nesta sexta-feira, um texto final, no dia de
encerramento da iniciativa mais importante para tentar controlar
as emissões de gases de efeito de estufa e o aquecimento global.
Em entrevista prévia a um plenário de ministros dos Estados
participantes, Alok Sharma falou dos esforços feitos durante a
noite passada para um novo esboço de acordo, que inclui melhorias (em relação ao primeiro) nas previsões de financiamento
dos países mais pobres.
Ele pediu aos representantes dos 197 governos que continuem as negociações no mesmo "espírito de colaboração" mostrado até agora, e garantiu que o processo de negociação está sendo
"transparente".
Sharma afirmou que há "um pequeno número de assuntos-chave"
que terão de ser limados antes do texto final a ser apresentado no
final da conferência, marcado para hoje, mas que pode ser adiado.
"Esta é a nossa oportunidade de forjar um mundo mais limpo,
mais saudável e mais próspero", disse, pedindo aos delegados de
cada país "soluções pragmáticas e praticáveis".
Os países estão buscando consenso nas medidas para limitar
a 1,5 grau Celsius o aquecimento global durante este século em
relação aos valores pré-industriais.
O projeto de conclusões discutido hoje apela para cortes mais
rápidos nas emissões de gases de efeito de estufa, ajuda para os
países mais pobres em relação a catástrofes naturais, e limites
aos combustíveis fósseis.
Líderes políticos e milhares de especialistas e ativistas encerram hoje a participação na 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
(COP26), a fim de atualizar as contribuições dos países para a
redução das emissões de gases até 2030.
A COP26 é realizada seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global
do planeta de 1,5°C a 2°C acima dos valores da época pré-industrial.
Segundo a ONU, apesar dos compromissos assumidos, as
concentrações de gases de efeito estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração econômica provocada
pela pandemia de covid-19. A organização estima que, se mantido o atual ritmo de emissões, as temperaturas serão, no fim do
século, superiores em 2,7ºC. (Agência Brasil)

BC altera regras
sobre infrações e penalidades
de participantes do Pix
O Banco Central (BC) alterou regras que tratam de infrações e penalidades para participantes que violarem termos do
regulamento do Pix, o sistema de
pagamentos instantâneos do BC.
De acordo com a autarquia, passa a ser previsto um processo de
notificação ao infrator para que
ele adote ou cesse determinada
prática. “Tal medida visa dar mais
celeridade ao processo de correção de conduta”, explicou.
Para evitar reincidência na
conduta ou na omissão, quando
aplicável, a instituição deverá
apresentar ao BC um plano de
ação contemplando as medidas
propostas e os correspondentes
prazos para sua implementação.
A resolução com as mudanças foi publicada na sexta-feira,

(12) no Diário Oficial da União.
Também foi alterada a possibilidade de isenção de multas.
De acordo com o BC, agora, ela
fica limitada às infrações de baixa criticidade e impacto, desde
que sejam cumpridas as exigências constantes da notificação;
seja adotada, por iniciativa do
participante, a reparação de eventuais danos causados a outros
participantes do Pix; e a infração não são seja reincidente, em
prazo inferior a um ano.
O regulamento do Pix prevê
penalidades e até suspensões em
casos de irregularidades, com
multas que vão de R$ 50 mil a R$
1 milhão. Para disciplinar as condições para utilização da ferramenta, o BC elaborou um Manual
de Penalidades. (Agência Brasil)

Leilão de petróleo da União
terá seis concorrentes
A Pré-Sal Petróleo (PPSA)
anunciou na sexta-feira, (12) as
seis empresas habilitadas para
participar do 3º Leilão de Petróleo da União, previsto para o dia
26, às 14h, na B3. As petroleiras CNODC, Equinor, Petrobras,
Petrogal, Repsol e Totalenergies disputarão mais de 55 milhões de barris de petróleo de
propriedade da União no Polígono do Pré-Sal, dos campos de
Búzios, Sapinhoá e Tupi e da Área
de Desenvolvimento de Mero.
A PPSA informou que todas
as empresas habilitadas já atuam
no pré-sal. Com exceção da Petrogal, as demais operam ou participam de consórcio em um dos
quatro campos cuja parcela de
óleo da União será leiloada. Apesar de o edital permitir a realização de consórcios, todas as
companhias se habilitaram como
proponentes individuais.
O leilão será presencial e
transmitido ao vivo pelo canal da
B3 no Youtube. As cargas serão leiloadas na seguinte sequência: Búzios, Sapinhoá, Tupi e Mero. Para
cada área, serão oferecidos contratos cujos prazos podem variar de
24, 36 a até 60 meses. A maior carga a ser comercializada é da Área
de Desenvolvimento de Mero,
equivalente a 43,4 milhões de barris, para um contrato de 36 meses.
O leilão poderá ocorrer em
até três etapas. Na primeira, cada

área será oferecida por contrato
de maior prazo. Segundo explicou
a PPSA, cada proponente entregará sua proposta por escrito, com
base no preço de referência fixado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o respectivo
petróleo. Caso haja mais de um
proponente, o leilão será iniciado
a viva voz. Vencerá a empresa que
oferecer o maior ágio.
Caso não haja proponente
para o contrato de maior prazo,
será realizada uma nova fase,
com a reabertura do referido lote
para contrato de menor prazo.
Da mesma forma, vencerá quem
ofertar o maior ágio sobre o preço de referência, podendo ou
não ter etapa a viva voz.
Se ainda assim o lote não for
comercializado, será iniciada a
fase da repescagem. O lote será
reapresentado pelo menor prazo e
o vencedor será aquele que oferecer a menor oferta de deságio em
relação ao preço de referência. Da
mesma forma que na fase anterior,
se houver mais de um proponente,
terá início o leilão a viva voz.A PréSal Petróleo, entretanto, poderá
aceitar ou não a oferta.
Caso não aceite, existem opções que serão avaliadas posteriormente. Por lei, a PPSA pode vender o petróleo diretamente, preferencialmente por leilão, ou por
meio de agente comercializador.
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No Senado, especialistas debatem
políticas para a agricultura irrigada
Brasil recebe 2,2 milhões de
doses de vacinas da Pfizer
A Pfizer entregou na sextafeira, (12) o 19º lote de vacinas contra a covid-19. Chegaram ao Aeroporto Internacional
de Guarulhos, em São Paulo,
2.254.590 doses do imunizante.
A entrega faz parte do segundo acordo assinado entre
a farmacêutica e o governo
federal, que prevê a entrega
de 100 milhões de doses até
o fim de 2021.

A previsão do Ministério da
Saúde é que 56,7 milhões de
doses cheguem agora em novembro, com antecipação de
parte dos lotes.
Em outubro, foram recebidos 25,4 milhões de doses. No
mês passado, o laboratório
também finalizou o primeiro
contrato com o governo brasileiro para o fornecimento de
100 milhões de doses. (Agência Brasil)

Holanda retoma lockdown
parcial com disparada de
casos de covid-19
A Holanda retomará um lockdown parcial a partir deste sábado
(13), e o governo ordenou que restaurantes e lojas fechem cedo e
proibiu espectadores em grandes eventos esportivos na tentativa
de conter uma disparada de casos de covid-19.
O primeiro-ministro interino, Mark Rutte, disse que as restrições que o povo holandês achou terem terminado de vez estão
sendo reativadas durante três semanas.
Supermercados e comércios não essenciais também fecharão
cedo, e medidas de distanciamento social serão reimpostas. O governo recomendou que não mais do que quatro visitantes sejam recebidos em casa, uma ação a ser adotada de imediato.
O governo holandês também está estudando maneiras de restringir
o acesso de pessoas que não foram vacinadas a locais fechados, uma
medida politicamente delicada que exigiria aprovação parlamentar.
As medidas são concebidas para conter uma disparada de casos
de covid-19 que está sobrecarregando hospitais de todo o país.
As novas infecções passaram de 16 mil pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira, quebrando o recorde anterior de quase 13 mil casos confirmados em um dia atingido em dezembro
do ano passado. (Agência Brasil)

Ocidente condena Bielorrússia
por desestabilizar
fronteiras europeias
Os membros europeus e norte-americano do Conselho de
Segurança das Nações Unidas condenaram, na quinta-feira (11),
a "instrumentalização orquestrada de seres humanos" pela Bielorrússia, na fronteira com a Polônia, para "desestabilizar a fronteira externa da União Europeia (UE)". Apesar das ameaças do
presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, a Comissão Europeia prepara-se para aplicar novas sanções ao país.
A tensão entre a UE e a Bielorrússia aumenta todos os dias
desde a chegada, na última segunda-feira (8), de centenas de migrantes e refugiados à fronteira do país com a Polônia. A situação é considerada pelas delegações ocidentais do Conselho de
Segurança da ONU uma "instrumentalização orquestrada de seres humanos cujas vidas e bem-estar foram colocados em perigo
para fins políticos pela Bielorrússia" e para "desestabilizar a fronteira externa da União Europeia".
"Isso é prova de como o regime de Lukashenko se tornou uma
ameaça à estabilidade regional. Apelamos às autoridades bielorrussas para que parem com essas ações desumanas e não coloquem em risco a vida das pessoas".
A Comissão Europeia acusou o presidente da Bielorrússia,
Alexander Lukashenko, apoiado pelo presidente Vladimir Putin,
da Rússia, de alimentar a crise há várias semanas, por meio da
emissão de vistos para os migrantes e do transporte deles para a
fronteira com a Polônia, limite da União Europeia, como forma
de vingança pelas sanções impostas por Bruxelas. A declaração
não menciona a Rússia, que tem apoiado a Bielorrússia desde o
início da crise e que, antes da reunião, tinha negado as acusações
ocidentais, assegurando que não estava envolvida com Minsk no
envio de migrantes para a fronteira.
Ontem, Lukashenko admitiu ter pedido à Rússia ajuda na vigilância da fronteira com a UE, para onde Moscou enviou bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear. As missões marcaram a segunda vez, em dois dias, que a Rússia enviou seus bombardeiros com capacidade nuclear à Bielorrússia.
"Sim, são bombardeiros capazes de transportar armas nucleares.
Não temos outra saída. Precisamos de saber o que fazem do lado de lá
da fronteira", afirmou Lukashenko durante reunião do Executivo.
"Moscou enviou bombardeiros estratégicos escoltados pelos nossos caças. Os aparelhos vão sobrevoar as fronteiras com a
Polônia, com os países bálticos, com todos os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e ainda com a Ucrânia.
Moscou, que estendeu esta semana a presença de militares russos em território bielorrusso por 25 anos, apoia Minsk na crise migratória com a Polônia, que conta, por sua vez, com a ajuda europeia.
A Rússia atendeu ao pedido e tem patrulhado os céus da Bielorrússia, alegando estar em suas obrigações como membro da
aliança militar intergovernamental estabelecida pelo Tratado de
Tashkent. No entanto, Moscou não fecha a porta ao diálogo com
a UE e responsabiliza implicitamente o bloco pelas crises vividas nos países de origem dos migrantes que agora tentam entrar
no espaço europeu.
"A saída, obviamente, passa pelo diálogo", afirmou Dmitry
Polyansky, embaixador adjunto da Rússia na ONU, lembrando que
"não é a primeira vez que a União Europeia enfrenta tempos de
crise como este. Podemos citar os motivos pelos quais essas
pessoas estão fugindo dos seus países, quem esteve por trás disso, que países destruíram os seus".
Pelo Twitter, a missão russa nas Nações Unidas acusa os líderes europeus de quererem retratar a Bielorrússia e a Rússia
como "perpetradoras da crise" e de dualidade de critérios, quando a postura da UE em relação aos migrantes resgatados no Mediterrâneo "foi drasticamente diferente".
Na sexta-feira, o governo russo assegurou que o fornecimento
de gás para a Europa vai manter-se, apesar das ameaças de Minsk.
O Kremlin garantiu que as entregas de gás russo à Europa não
vão ser suspensas, apesar das ameaças bielorrussas de fechar as
válvulas de um grande gasoduto que passa pelo país, caso a UE
imponha mais sanções.
A Rússia "é e continuará a ser um país que cumpre todas as
suas obrigações de fornecer gás aos consumidores europeus",
disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. (Agência Brasil)

Especialistas ligados ao meio
ambiente e à agricultura participaram na sexta-feira, (12) de audiência pública da Comissão Senado do Futuro para discutir sugestões para elaboração de uma proposta de política pública voltada à
agricultura irrigada no país.
Na avaliação deles, a questão
não pode ser tratada sem levar em
conta a necessidade de minimizar
impactos no meio ambiente; integrar políticas setoriais e debater
as especificidades de cada região
do país.
De acordo com o diretor de
Infraestrutura Geocientífica do
Serviço Geológico do Brasil
(CPRM), Paulo Afonso Romano,
pesquisas feitas sobre umidade da
água no solo mostram ser danosa
a visão de que os cuidados com
esse recurso mineral estão restritos à água de superfície.
Segundo ele, é importante dar
atenção às águas subterrâneas e
também aos ciclos que a água tem
nos mais diversos ambientes.
“A água precisa circular porque ela tem um fluxo próprio. Na
geração de energia, por exemplo,
ela deve voltar para o rio; na agri-

cultura ela deve voltar para o ar [por
meio da transpiração das plantas].
Precisamos ter cuidado para interferir o mínimo nos fluxos da
água”, disse.
Romano defendeu também a
necessidade de se conhecer cada
território do país, de forma a verificar não apenas a perspectiva de
uso para a irrigação, mas de seu
uso em outras necessidades, especialmente pela população.
Pesquisador do Centro de Instrumentação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em São Carlos (SP), Paulo
Estevão Cruvinel apresentou algumas sugestões para a estruturação
de políticas públicas voltadas à
agricultura irrigada.
No âmbito institucional, sugeriu viabilizar uma “maior integração entre instituições envolvidas
no setor e suas ações”. No âmbito político, destacou “maior integração entre as políticas setoriais
e os respectivos planos”, além de
uma melhor orientação sobre a
política nacional de irrigação e
suas especificidades regionais.
Com relação às questões ambientais, Cruvinel sugeriu a pro-

moção de meios que ajudem na
redução de impactos, de forma a
contribuir para a sustentabilidade
ambiental. Ele defendeu também
linhas de fomento junto ao Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
para instalação de infraestruturas.
“É necessário apoiar o desenvolvimento de pesquisas e de estratégias de capacitação, de forma
a tornar possível atender demandas de diferentes clientes, sempre
buscando apresentar o problema
sob a ótica da bacia hidrográfica e
o fortalecimento da extensão rural”, disse.
O diretor do Departamento de
Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, Francisco Soares de Lima Junior, defendeu incentivos à criação de polos de irrigação, voltadas ao setor privado, de
forma a promover o desenvolvimento da produção irrigada a partir de um trabalho conjunto entre
as organizações dos produtores
rurais e as esferas de governo.
“Precisamos avançar nas discussões sobre licenciamento e,
em especial, sobre outorgas e so-

bre a exportação de águas para
mananciais agrícolas, bem como
sobre a legislação de barramento
para irrigação, uma vez que o processo de produção de alimentos é
área de interesse social”, disse.
Especialista em competitividade e sustentabilidade para o desenvolvimento regional, pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) no
Brasil, Pedro Cavalcante disse que
a intensificação da agricultura irrigada é uma “estratégia que sempre esteve em pauta”.
“Essa é uma questão que só vai
se tornar efetiva quando todos os
atores trabalharem em rede. Isso
é essencial para uma política pública de entendimento e colaboração”, disse ele ao defender o
foco nos pequenos agricultores
irrigantes. “Se o grande pode, o
pequeno precisa”, disse.
Entre as propostas apresentadas pelo especialista está a de usar
a chamada “ciência de dados” para
a orientação de políticas públicas.
“O acesso a tecnologias e a integração de banco de dados ajudam
a intercalar e articular as interfaces”, disse. (Agência Brasil)

Presidente viaja para o Oriente Médio
O presidente Jair Bolsonaro
embarcou na sexta-feira, (12) em
uma viagem por três países do
Oriente Médio, onde participará
de eventos e reuniões bilaterais
com autoridades. Ele vai passar
por Emirados Árabes Unidos,
Catar e Bahrein. O retorno da
delegação está previsto para a
próxima quinta-feira (18).
Os ministros da Economia,
Paulo Guedes, e das Relações
Exteriores, Carlos França, acompanham o presidente, entre outras
autoridades. Amanhã (13), o dia
está reservado para o descanso da
delegação em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o Itamaraty,
os países do Golfo têm uma importância não só para as exportações de commodities do Brasil,
mas para a atração de investimentos em outras áreas. Nesse sentido, a visita presidencial vai além
da agenda econômica e pretende
explorar possibilidades de cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, educação,
cultura, turismo, cooperação legal e diplomacia.
No domingo (14) e na segunda-feira (15), Bolsonaro participa do fórum Invest In Brasil em
Dubai, promovido pela Apex-Brasil, e visita o pavilhão da Embra-

er na Dubai Airshow, evento do
setor aeroespacial, e o pavilhão
do Brasil na Expo 2020. Ele também tem uma programação com
autoridades do país, quando deverão ser assinados acordos bilaterais e de cooperação.
O Brasil tem metas de aumentar a presença de empresas brasileiras e de atrair mais investimentos dos fundos soberanos em
áreas de interesse, como infraestrutura. Os Emirados Árabes também têm um programa espacial e
fazem a contratação de cientistas de outros países, setor em que
o Brasil quer cooperar.
Entre os acordos que devem

ser assinados, está um memorando de entendimento que cria um
conselho empresarial entre os
dois países, com o objetivo de dar
impulso a essas relações.
Na terça-feira (16), a comitiva presidencial parte para o
Bahrein, onde Bolsonaro participa
da inauguração da embaixada brasileira na capital do país, Manama.
Também está prevista reunião bilateral com o rei do Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa.
No dia 17, a programação da
viagem segue no Catar e, na quinta-feira (18), a delegação começa o regresso ao Brasil. (Agência Brasil)

STF suspende portaria que proíbe
demissão por falta de vacina
O ministro Luís Roberto
Barroso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), suspendeu na
sxta-feira, (12) a vigência de
dispositivos da Portaria 620
do Ministério do Trabalho,
que proibiu a demissão do trabalhador que não tiver tomado vacina contra a covid-19.
O ministro atendeu ao pedido
liminar feito por partidos de
oposição.
A decisão não alcança quem

tem contraindicação médica expressa para não se imunizar.
A norma da pasta considerou
que constitui "prática discriminatória a obrigatoriedade
de certificado de vacinação
em processos seletivos de
admissão de trabalhadores,
assim como a demissão por
justa causa de empregado
em razão da não apresentação de certificado de vacinação".

Na liminar, Barroso entendeu que a medida onera as empresas e deveria ter sido feita por
meio de lei formal.
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade
da vacinação compulsória, por
meio da adoção de medidas indutivas indiretas, como restrição de atividades e de acesso a
estabelecimentos, afastando
apenas a possibilidade de vacinação com o uso da força”, ar-

gumentou o ministro.
A decisão de Barroso suspende o dispositivo que proibia
a exigência de comprovante de
vacinação na contratação ou para
continuidade do vínculo de emprego. Além disso, também fica
suspensa a parte da norma que
considerou prática discriminatória a solicitação do cartão de vacinação e a demissão por justa
causa pela falta do documento.
(Agência Brasil)

Rio de Janeiro revoga medidas restritivas
A prefeitura do Rio de Janeiro revogou os decretos que determinam medidas restritivas
contra a pandemia de covid-19.
O Decreto nº 49.766, publicado
na edição de sexta-feira, (12) do
Diário Oficial do município, libera a ocupação completa de
espaços como boates e danceterias, o uso de ar-condicionado em táxis, ônibus e transporte
por aplicativo e a obrigatoriedade de testagem contra a doença
em festas e eventos esportivos.
Ficam mantidas a obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção em ambientes fechados
e no transporte coletivo e a exigência do passaporte vacinal.
Segundo o prefeito Eduardo
Paes, apesar de a cidade estar
prestes a completar 75% da população com o esquema vacinal
completo, a decisão de manter

o uso das máscaras foi tomada
contra a orientação do Comitê
Científico, que liberava o uso
obrigatório em locais fechados
a partir desse momento.
“Eu neguei a ciência ao não
abrir, vamos continuar com a
antropologia. Dificilmente nós
vamos ter um cenário mais baixo do que esse. A medida de liberação de máscara vai partir
mais de um consenso, de compreensão do que diz o governo
do estado, o governo federal,
esse entendimento de que a coisa estabilizou mesmo. O critério científico estava dado, mas
eu resolvi ser mais restritivo”,
explicou.
Melhora considerável
Os dados do Boletim Epidemiológico divulgado na sextafeira, (12) pela prefeitura indi-

cam uma melhora considerável
no quadro da pandemia na cidade. O mapa de risco de transmissão está baixo (em verde) em todo
o município pela terceira semana seguida.A redução de internações na comparação com o último pico, há dois meses, é de 93%
e hoje há cerca de 50 pacientes
internados pela doença, sendo
que 90% deles não tinham o esquema vacinal completo.
Quanto aos óbitos por covid19, a redução foi de 95,9%. Há
dois meses a cidade registrava
416 óbitos em uma semana e, na
semana passada, 17 pessoas
morreram vítimas da doença.
Segundo a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), atualmente apenas 3% dos testes feitos na cidade dão positivo para covid-19
e a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a do-

ença está sob controle quando
menos de 5% dos testes dão resultado positivo.
Eduardo Paes ressaltou que
a pandemia não acabou, apesar
dos dados favoráveis. “Dado o fato
de que essa doença deve permanecer entre nós sem ser erradicada,
nós dificilmente vamos viver um
momento mais baixo do que isso.
Taxa de transmissão, número de
casos, número de óbitos. Mas eu
acho que tem uma questão importante, que é o sinal que a gente comunica para a população, se disser
que não precisa mais usar máscaras dentro, parece que acabou por
completo. E não é assim. O vírus
está por aí, provavelmente vai continuar um tempo e é importante
que as pessoas tenham consciência disso. Então, essa medida é
muito mais pedagógica do que científica”, disse. (Agência Brasil)

Brasil tem menor média de mortes
por covid 19 desde abril de 2020
O Brasil registrou ontem
(11) 222 mortes diárias por
covid-19, segundo média
móvel de sete dias, divulgada pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). É o patamar
mais baixo desde 24 de abril
do ano passado, quando fo-

ram confirmados 218 óbitos.
Há dez dias, a média diária de mortes pela doença
vem se mantendo abaixo dos
300 óbitos, de acordo com
os dados da Fiocruz.
O número registrado on-

tem está 35% abaixo do patamar de 14 dias antes (341
mortes) e 50% abaixo do
observado um mês atrás
(437 óbitos). É também 14
vezes menor do que o apurado no auge dos óbitos da
pandemia, em 12 de abril

deste ano, quando foram registradas 3.124 mortes.
A média móvel de sete
dias é calculada somando-se
os dados do dia em questão
com os seis dias anteriores
e dividindo-se o resultado
por sete. (Agência Brasil)
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Programa Auxílio Brasil recebe
recursos de R$ 9,4 bilhões
Ministério lançará consulta
pública sobre relatório
da Conitec
O Ministério da Saúde lançará uma consulta pública sobre o relatório elaborado pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)
com as Diretrizes Brasileiras para
Tratamento Medicamentoso
Ambulatorial do Paciente com
Covid-19.
As diretrizes consistem em
um conjunto de orientações para
os profissionais do sistema de
saúde relativos às respostas
para lidar com a doença, incluindo medicamentos, tratamentos e
protocolos para pacientes que
contraíram a doença.
A consulta pode alterar o
conjunto de tratamentos que
vem sendo chamado de kit-covid, em especial as recomendações de uso de remédios sem
comprovação científica, como
ivermectina, cloroquina e hidroxicloroquina.
A consulta será aberta na
próxima terça-feira (16). O documento está disponível no site da
comissão, por onde as contribuições poderão ser enviadas.
Os interessados terão dez dias
para apresentar avaliações e recomendações ao documento
elaborado pela Conitec.
O documento analisa as tecnologias em nove diretrizes para
o tratamento ambulatorial de
pacientes com a covid-19. Foram avaliadas as tecnologias
com maior relevância no contexto nacional: anticoagulantes,
azitromicina, anticorpos, monoclonais, budesonida, colchicina,
cloroquina e hidroxicloroquina,
corticosteroides, sistêmicos,
ivermectina, nitazoxanida e plasma convalescente.
O documento tomou como
base as análises e evidências sobre as tecnologias elaboradas
pela Associação Médica Brasileira, Associação de Medicina
Intensiva Brasileira, Sociedade

Brasileira de Infectologia e Associação Brasileira de Medicina
de Emergência, além de guias da
Organização Mundial de Saúde
e de órgãos de saúde da Europa
e da Austrália.
O documento esclarece que
poucas terapias medicamentosas se mostraram eficazes no
tratamento ambulatorial de pacientes que contraíram a covid19, com exceção de anticorpos
monoclonais.
“Há incertezas sobre o benefício do uso de anticoagulantes, budesonida, colchicina, ivermectina, nitazoxanida e plasma
convalescente em pacientes em
tratamento ambulatorial, não
sendo atualmente indicados no
tratamento ambulatorial da covid-19. Por sua vez, azitromicina
e hidroxicloroquina não mostraram benefício clínico e, portanto, não devem ser utilizados no
tratamento ambulatorial de pacientes com suspeita ou diagnóstico de covid-19”, diz o texto.
Nota
Em nota divulgada nesta semana, a Associação Médica Brasilei ra defendeu a consulta e a
aprovação do documento.
"Trata-se de um parecer esse
construído com expertise de algumas das principais sociedades de especialidades médicas
do Brasil, baseado 100% em
evidências científicas", diz a
nota.
O Conselho Federal de Medicina, em nota à Agência Brasil, afirmou que o documento
"carecia de uma maior objetividade e clareza", razão pela qual
o representante do conselho na
Conitec se manifestou por "encaminhar o texto para consulta
pública com o indicativo de não
recomendação como apresentado, com vistas ao seu aperfeiçoamento". (Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que abre espaço
de R$ 9,4 bilhões no orçamento
da Seguridade Social para o pagamento, ainda este ano, do Auxílio Brasil. A medida remaneja o
saldo do Bolsa Família, que foi
extinto e substituído pelo novo
programa social do governo. Os
recursos são em favor do Ministério da Cidadania.
A lei foi aprovada na quintafeira (11) no Congresso Nacional e ontem mesmo foi sancionada e publicada em edição extra do Diário Oficial da União
(DOU). O benefício começa a ser

pago no próximo dia 17, seguindo o calendário do Bolsa Família. Cerca de 17 milhões de famílias receberão um tíquete médio
de R$ 217,18.
Mas para valer definitivamente, a Medida Provisória nº
1.061/2021, que instituiu o programa, precisa ser aprovada pelo
Congresso até 7 de dezembro,
120 dias após a edição do dispositivo. O início dos pagamentos do Auxílio Brasil também coincide com o fim do auxílio emergencial, lançado no ano passado para apoiar famílias vulneráveis durante a pandemia e que

teve a última parcela creditada
no mês passado.
Na quinta-feira, 11, Bolsonaro sancionou a lei que altera o
Plano Plurianual (PPA) 20202023 para incluir o Programa Auxílio Brasil. A medida também foi
publicada em edição extra do
DOU.
O objetivo do novo programa, descrito no PPA, é “promover a redução da pobreza e extrema pobreza e a emancipação
das famílias por meio da transferência de renda e da articulação
de políticas públicas, visando a
cidadania e a superação de vul-

nerabilidades sociais”.
Adicionalmente, a lei também
exclui o programa referente à promoção da cidadania. Em nota a
Secretaria-Geral da Presidência
explicou que a medida foi adotada em razão da alteração na estrutura organizacional da administração pública federal e do fato
de que o orçamento de 2021 não
apresentou recursos para o financiamento desse programa. “Atualmente, o programa Promoção da
Cidadania é implementado no
âmbito de outro programa finalístico previsto no PPA”, diz a
nota. (Agência Brasil)

Audiência da Câmara discute quesito
cor ou raça em registros do SUS
Especialistas defenderam na
sexta-feira, (12) a necessidade de
inclusão do quesito cor ou raça
nos prontuários, registros e cadastramento do Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de aprimorar
políticas públicas direcionadas a
população negra do país. A medida, afirmam, vai ajudar a diminuir
as desigualdades no acesso e tratamento nos sistema público de
saúde.
A inclusão do quesito raça/cor
nos registros do SUS consta do
Projeto de Lei (PL) 7.103 de 2014,
que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados. A proposta altera
o Estatuto da Igualdade Racial no
ponto em que trata das ações de
saúde voltadas à população negra.
O tema foi objeto de uma audiência pública no colegiado. Na
avaliação da pró-reitora adjunta de
assuntos estudantis da Escola
Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo Unifesp, Luciana Alves, esse tipo de
informação é necessária para definição de maneira mais eficiente de
dados epidemiológicos para a implementação de políticas públicas
voltadas para a população negra.
Luciana citou como exemplo a

necessidade de mais informações
de doenças com maior prevalência
na população negra como anemia
falciforme e hipertensão arterial.
Segundo ela, essas informações
ajudarão no combate à desigualdade racial no acesso à saúde, uma
vez que vão trazer evidências estatísticas sobre o tema.
“Eu digo que só consigo trazêlas [evidências da desigualdade no
acesso à saúde] se houver uma
classificação das pessoas com a
cor, raça, usando os termos oficiais do IBGE [ Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística] e olhando como esse direito a saúde, o
acesso a saúde está distribuído
entre os grupos auto classificados”, argumentou.
A professora lembra que a inclusão do quesito cor ou raça também tem por objetivo conscientizar sobre a importância da autodeclaração dos usuários e dos trabalhadores da rede pública de saúde.
“Quando assumirmos que enxergamos as cores de pele e que
isso resvala em comportamentos
desiguais ainda que inconscientes, precisamos trazer à tona a consciência de médicos, médicas enfermeiras, profissionais da saúde que
não é possível dispensar um servi-

ços público, portanto de todos e
todas, de maneira tão desigual,
como temos no Brasil”, disse.
O pró-reitor da Escola Paulista
de Enfermagem da Unifesp, Anderson da Silva Rocha, também afirmou que a medida vai possibilitar
maior conhecimento da questão. O
professor disse que a partir do reconhecimento da relevância da
questão, ela passa a entrar na agenda pública para que se busque soluções.
“Criar as informações também
é criar uma responsabilidade para
que o poder público cumpra o seu
papel”, disse. “A gente não tem um
sistema que seja equânime e igualitário nas condições de acesso à
saúde da população e isso precisa
ser urgentemente corrigido”,
acrescentou.
Atualmente, a informação do
item raça/cor já consta nos sistema de informação do SUS, em cumprimento a uma portaria do Ministério da Saúde de 2017. Segundo o
diretor de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde,
Giovany França, mesmo com a portaria, a pasta é favorável à aprovação do projeto.

“O conhecimento é fundamental para a construção de políticas e ações equitativas”, disse. “Nós nos manifestamos favoráveis ao projeto e reconhecemos
a importância do quesito raça/cor
e cor da pele como característica
demográfica importante que nos
permite caracterizar melhor a situação de saúde no país e mostrar essas desigualdades”, acrescentou.
O deputado Orlando Silva
(PCdoB-SP), que presidiu os trabalhos, disse estar confiante na
aprovação da proposta ainda no
mês de novembro, quando se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia
20. A data faz referência à morte
de Zumbi, um dos líderes do Quilombo dos Palmares.
“Quando refletimos sobre a
saúde da população negra, quando aprovamos uma iniciativa que
vai permitir a coleta de informações sobre a saúde da população negra, nós oferecemos ao Estado insumos para que possamos
estruturar políticas públicas que
tenham eficácia no combate a
problemas que alcancem em especial a população negra brasileira”, disse. (Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
(',7$/'(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(6621     
2     !$(  )  # '#  $()   ,%% S   % -.
/ ,)$=6$%(5 :,//,$16$1726/,16+ #  $  T.07;37518)55;;53171!
16< E#   .    .  9( &XPSULPHQWRGHVHQWHQoD. E3RUWR6HJXUR&RPSDQKLDGH
6HJXURV*HUDLV ',  !#  D  .    ,  ( # C  # .#    65 U2J   ) -
.   # ,17,0$d®2E' A/E  < QRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLV< - * EL# , #
E  E#  E   <    5 FLQTXHQWDHFLQFRPLOWUH]HQWRVHFLQTXHQWDHVHLV
UHDLV H VHWHQWD H FLQFR FHQWDYRV   .  
 #C E   .    8H #C     DC  
%* # , , #  8H    625  E * -#  L   ),##     ,  ,    <  #
.#   626 L  ),##   #, E  , .   , #.E  . * 
 , !#  E   6 <   # O # E   <   I,    E .  E%       . 9(
E# # ELE # # #  .E  9( $*  E#    E I  - I   E C ,    -. 
  1$'$ 0$,6    E ##  #  ,
  $( )  # 86    C  282
' A/)"V' '"A'A'' $')' "$BA$' "A' =>'" /'
/ '  $ / 'WB'  ) $' ' / '  $ / ' BA ! )'$$ "J8867!
5;2821238881                .   $ ,##M#        !
A  ED '#   $( )   / # '
  $,  C    -.   /  , ? $+' # <  
E#   .  ,%, . .< E#9 E- .27G8G282-  ,
 "A' =>  " / ' / '  $ / ) 258;;111!;; ,   !  C#  .
, E  I,E## .# #  ,      , E  . .
,.
B., *' " A  $ $''/ ' $ /)322541!61E#
  #*E C , ER# #,.      # - I  -.   " $ 
E ## # ,
 $()  #26   C 282727G

' A/' A=>IE # # 9( B# , E ()'$$"J82;2;!;2281123888
      2    ##)OC ,#  '#  $()  
    #.    EE -.  / ,?$+' X'" # *C ,  ) L,%  $ 
,      /  #   /   C     .  # 9(  +# )LE # /  !  '#EL # 
- " #   " # EX'" #  '/B'$"A' /' A' +'  '$' "
/' A'  +'  *C  VD  " #  D # ## ,# #,%, #  # ## # C. ,.
# #,T@ #G # ,###< /  09 #/ .  @   . 9( B$B) > #   ,  !
9(  . #C .L#      J46$  , $() !$)')Y8227!858
  E##. # E ,- , E  '#  ..#IE !#E#  E  ,  9(
## E .,  #E  ,# .E  6<   #O # -  EL#E  28 
# E C , 9( #  "(# ,#   9(D #*,#  , #.< #*
.  ,   #E,  $*  E#    E I  - I   E C ,    -.    
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(6621      
 72       E   '#   $( )       " @@  C    -.   /  , ? $+'
0'/$ /B" )J;613636;1!87< $K $$')A'$/BA "$+$ /$'0B!
$$% @   .  9( )' '"ABC@    ,  9( D  E  .
<   F638614  .  
 ,#,  @ # # D    - E  . D.
#, # #E,## #C #%* #-# #, # # ,  #  E   ,-.
EL , # J8267888;62'#   D.    IE !#  E  < .6 # - 
# 28 # # E  ,#  9( #C E   ,- ##(    C. ,.  ,  9(  # ,.  9M#
E
#", #  #*. ,  #E, $*E#  EI  - I E C , 
  -.     1$'$ 0$,6    E ##  #  ,
  $( )  # 8  .   282

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 126ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 126ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, (nova denominação da Isec Securitizadora S.A) com sede na Rua Tabapuã nº
1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora”
respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada,
inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto
Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se
em 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 ﬁm de, conforme
cláusula 14.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 30 de outubro de 2020 (“Termo
de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Aprovar a extensão do Período de Carência de 12 (doze) meses em que não
haverá pagamento da amortização do saldo do Valor Nominal Unitário para 24 (vinte e quatro) meses contados da Data
da Emissão, passando a Amortização a realizar-se somente a partir de novembro de 2022 (inclusive), alterando assim o
cronograma de pagamentos da remuneração dos CRI, previsto no Anexo VII do Termo de Securitização; e (ii) Aprovar a
forma de repasse à Cedente dos Créditos Imobiliários que sobejarem a cascata de pagamentos dos CRI, para que seja
feita em até 2 dias úteis do pagamento dos aluguéis oriundos do Contrato de Locação relativos ao período de 1 de outubro
de 2020 a 1 de outubro de 2030. (iii) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar todos os atos
necessários para a implementação das deliberações, incluindo-se, mas não se limitando, a celebração de aditamento ao
Termo de Securitização, mediante contratação de assessor legal custeado pela Cedente, no prazo de até 45 dias
(quarenta e cinco dias) contados da realização da Assembleia. O material de apoio necessário para embasar as
deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.
gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda
convocação, será com a presença de titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um
dos titulares de CRI em Circulação, conforme cláusula 14.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da
cláusula 14.9.1 do Termo de Securitização, serão tomadas por no mínimo 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis de
Titulares de CRI em Circulação presentes na Assembleia, em primeira convocação ou em segunda convocação. A
Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema
“Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles
Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.
inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização
da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica,
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por
procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais
e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora,
com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora
disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página
eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados 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, 13 de novembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

Cyrela Montblanc
Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 17.587.556/0001-29 - NIRE 35.300.459.369
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 17.08.2021, às 10 horas
CERTIDÃO: Certifico o registro na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº
541.715/21-5 em 10/11/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Luiz Rafael Lemuchi de Lima
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 20/315L - Jucepar
www.donhaleiloes.com
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LEILÃO dia 16/11/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 14:30hs

41 3134-3450
LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR

30ª Vara Cível Foro Central Cível - SP. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº
1061695-07.2015.8.26.0100 O Doutor Guilherme
Santini Teodoro, Juiz da 30ª Vara Cível Foro Central
Cível - SP, FAZ SABER aos réus Alexandre, Fauze
e Resemeu, herdeiros de Chafic Maluf e Rose Farah
Maluf, ação: Procedimento Comum Cível
(Adjudicação Compulsória) por parte de Valter Santoro
e Norma Nardy Meraio Santoro. Não localizados os
réus defere-se a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) dias fluídos após o decurso do prazo do
presente edital, contestem a ação ou apresentem
resposta. Não sendo contestada, os réus serão
considerados reveis, caso em que será nomeado
curador especial nos termos do artigo 257 NCPC.
Afixe-se e Publique-se o edital. São Paulo-SP.
J - 13 e 17/11

3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila PrudenteSP. 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 PauloSP.
J - 12 e 13/11
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PHD Construções, Empreendimentos e Participações S.A. – CNPJ 57.214.363/0001-47 – NIRE 35-3.0049385.1
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 13/10/2021
Local e Horário: Na sede da “Companhia”, localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Cardeal Arcoverde, 359, conjunto 22,
CEP 05407-000, às 9h (nove horas). Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação face à presença de
acionistas representando a totalidade do capital social votante, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976
(a “Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Muriel Matalon, Presidente. Michele
Matalon, Secretária. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar
as demonstrações ﬁnanceiras do exercício social ﬁndo em 31/12/2019, e (ii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2019.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) alterar o objeto social, (ii) consolidar o Estatuto Social, e (iii) abrir ﬁlial. Deliberações: Por
unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto
dos presentes, foram adotadas as seguintes resoluções: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Considerar sanadas (a) a inobservância
à antecedência na publicação do balanço, com base no permissivo constante no artigo 133, § 4º, da Lei das S.A., e (b) a inobservância ao prazo para realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 132, da Lei das S.A. (ii) Aprovar o Relatório da
Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020,
publicadas no DOESP e no Jornal O Dia SP, ambos na edição de 3/8/2021. (iii) Aprovar os ajustes referentes a exercícios anteriores
no montante de R$ 42.186,18. (iv) Registrar que no exercício social encerrado em 31/12/2021 foi apurado lucro líquido no valor
de R$ 2.148.325,61 e, nos termos do § 3º do artigo 176 da Lei das S.A. e do Estatuto Social, aprovar a proposta da administração
para dar a seguinte destinação ao resultado: a. destinar o valor de R$ 107.416,28 para a conta Reserva Legal, nos termos do artigo
193 da Lei das S.A.; e b. destinar o valor remanescente total de R$ 2.040.909,33 para a conta Reserva de Lucros da Companhia, sem
qualquer distribuição de dividendos aos acionistas em relação ao lucro líquido do exercício de 2020, nos termos do artigo 202, § 3º,
inciso II, da Lei das S.A. Em Assembleia Geral Extraordinária: (v) Aprovar a inclusão da atividade de escritórios compartilhados e de
“coworking”. (vi) Aprovar, em decorrência do deliberado acima, a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social para que passe a vigorar
com o seguinte teor: “Artigo 2º A Companhia tem por objeto: (i) a participação em empreendimentos imobiliários; (ii) a construção
civil em geral, por conta própria ou de terceiros; (iii) a compra e venda de bens imóveis próprios; (iv) a administração e locação de
bens imóveis próprios; e (v) a atividade de escritórios compartilhados e de ‘coworking’.” (vi) Aprovar a consolidação do Estatuto Social,
cuja íntegra segue anexa à presente ata na forma de Anexo I. (vii) Nos termos do parágrafo único, do Artigo 3º do Estatuto Social,
aprovar a abertura de ﬁlial da Companhia no seguinte endereço: Rua Augusta, 890, salas 1302 a 1312, CEP 01304-001, São Paulo-SP.
(viii) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações tomadas
nesta Assembleia, inclusive no que tange ao registro contábil das deliberações. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia ﬁel daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias
Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada. Mesa: Muriel Matalon, Presidente. Michele Matalon,
Secretária. Acionistas: Muriel Matalon; Michele Matalon. São Paulo, 13/10/2021. Mesa: Muriel Matalon - Presidente; Michele
Matalon - Presidente. JUCESP NIRE nº 3590628934-2 e JUCESP nº 511.425/21-1, em 25/10/2021.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Living 001 Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 18.689.408/0001-88 - NIRE 35227781332
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 04.11.2021, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, Vila
Olímpia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves,
Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$
5.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil,
com o cancelamento de 5.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela
Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor
das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 10.395.616,00
para R$ 5.395.616,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.11.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações, Celso Antonio Alves - Administrador, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Living Cabreuva Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 16.620.372/0001-50 - NIRE 35226802123
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 04.11.2021, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 5.000.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 5.000.000 de quotas, com
valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual
receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o
Capital Social de R$ 9.141.720,00 para R$ 4.141.720,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os
documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.11.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações - Celso Antonio Alves - Administrador, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Maracanã Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 11.702.406/0001-32 - NIRE 35.224.106.812
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 04.11.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.800.000,00, considerados excessivos em relação ao
objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 2.800.000, quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual
receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o
Capital Social de R$ 2.907.131,00 para R$ 107.131,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 04.11.2021. Sócio: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Baronesa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 18.682.532/0001-11 - NIRE 35.227.781.294
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 04.11.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 1.000.000,00, considerados excessivos em relação
ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 1.000.000 quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual
receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o
Capital Social de R$ 1.269.508,00 para R$ 269.508,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os
documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.11.2021. Sócio: Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações - Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Jornal O DIA SP
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 Mazza; (iii) consignar a renúncia dos herdeiros não sócios, Francisco Malandrini 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 capital social da Sociedade de Cruzeiros (Cr$) para Real (R$); (v) ratificar a
declaração apresentada pela contadora relativa ao patrimônio líquido da Sociedade; (vi) aprovar a dissolução da Sociedade;(vii) aprovar a nomeação da sócia Silvana Malandrini Mazza para o cargo de liquidante da Sociedade; e (viii) aprovar a celebração do competente
Instrumento Particular de Quarta Alteração do Contrato Social e Distrato Social. São Paulo, 10/11/2021. Silvana Malandrini Mazza - Administradora; Maria Del Roccio Mazza - Administradora. (11,12,13)

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

39ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS Processo nº
1064145-88.2013.8.26.0100O MM. Juiz da 39ª Vara
Cível - Foro Central Cível - SP, Dr. CarlosAleksander
Romano Batistic Goldman.FAZ SABER a
ADALBERTO DE OLIVEIRA SALLES, CPF nº
091.000.508-73, Ação: Execução de Título
Extrajudicial, proposta por Zancaneli Advogados
Associados, objetivando o recebimento de R$
36.741,96 (09/2013) representada por Compromisso,
e não localizado o requerido, expede-se edital para
que, pague no prazo de três dias o valor estampado
na petição inicial, mais custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
débito exequendo, sendo que, no caso de pronto
pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à
metade, ou qu erendo apresente embargos no prazo
de quinze dias. Afixe - se e Publique-se na forma da
lei- São Paulo-SP.
J - 13 e 17/11
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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

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 convocação, 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 Administração que se encontra disponível na sede social da Companhia, no seu site de relações com investidores (www.
saraivari.com.br), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). São Paulo/SP, 11/11/2021.
Olga Maria Barbosa Saraiva – Presidente do Conselho de Administração
(11, 12 e 13/11/2021)

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88 - NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29.10.2021
1. Data, Hora e Local: 29.10.2021, às 09h, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco
B, 4º andar, sala 6, Vila Olímpia, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da
Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados
os avisos em face da presença da única acionista, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco
Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital
social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) o aumento de capital social de sua
controlada direta Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações (“Quicko”); (iii) sendo aprovado o item (i) acima, a
consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a ratiﬁcação da celebração por sua controlada direta Concessionária
do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”), do 4º Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº
15.2.0435.1, ﬁrmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), e seus respectivos
garantidores e intervenientes. 5. Deliberações: A acionista da Companhia deliberou: (i) Autorizar a lavratura da
presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; (ii) Aprovar o aumento de capital social
da Companhia no valor de R$ 6.560.000,00, em moeda corrente, com a emissão de 6.560.000 ações ordinárias ao preço
de emissão de R$ 1,00 cada, a serem totalmente subscritas e integralizadas por sua única acionista CCR S.A. até
31/12/2021, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o capital de R$ 595.335.575,00
para R$ 601.895.575,00; (iii) Em decorrência do deliberado acima, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 601.895.575,00,
totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 601.895.575 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iv) Aprovar o aumento do capital social de sua controlada direta Quicko,
no valor de R$ 8.200.000,00, a ser subscrito e integralizado por suas acionistas, na proporção das suas participações
acionárias, a ser realizado até 31/12/2021, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia; (v) Aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo com as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme
constante do Anexo II da presente ata, tendo em vista uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente,
sendo dispensada a publicação integral; e (vi) Aprovar a ratiﬁcação da celebração por sua controlada direta VLT Carioca,
do 4º Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0435.1, ﬁrmado com o BNDES, e seus
respectivos garantidores e intervenientes, referente a suspensão temporária de pagamento das parcelas de principal e dos
juros remuneratórios do crédito do referido Contrato, no período compreendido entre 15.07.2021 a 15.12.2021, sem
alteração do termo ﬁnal do prazo de amortização e sem alteração da taxa de juros, observados os limites de carência de
juros e principal estabelecidos em legislação especíﬁca, conforme termos e condições apresentados. 6. Nada mais a
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do
artigo 5º, da Lei 14.063/2020. São Paulo/SP, 29.10.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente e
Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: CCR S.A., por Marco Antonio Souza Cauduro e por Marcio Yassuhiro Iha.
Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente
da Mesa - Assinado com Certiﬁcado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certiﬁcado
Digital ICP Brasil. JUCESP 542.015/21-3 em 10.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I – Boletim de Subscrição AGE em 29.10.2021. Boletim de Subscrição de 6.560.000 novas ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, representativas
do capital social da Companhia. Subscritor: CCR S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco
B, 5º andar, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF 02.846.056/0001-97 e NIRE 35.300.158.334, representada por
seus Diretores, os Senhores: Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG 22638757-4 SSP/SP, CPF/
MF 272.647.628-74; e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro
naval, RG 17.384.717-1 SSP/SP, CPF/MF 153.066.718-61, ambos com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, 222,
Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. Assinatura: Espécie de Ações Subscritas: ON 6.560.000,
Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 1,00, Forma e Prazo para Integralização: R$ 6.560.000,00, em moeda
corrente nacional até 31/12/2021. Total: Espécie de Ações Subscritas: 6.560.000, Preço de Emissão das Ações R$: R$ 6.560.000,00. São Paulo/SP, 29.10.2021. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com
certiﬁcado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob o
nº 486.729,em17/06/2021,o Requerimento feito por RENATO FIGUEIREDO,
brasileiro, advogado, RG nº 4.408.505-9-SSP/SP, CPF/ME nº 367.039.90891 e sua esposa VERA LUCIA BACALARSKI FIGUEIREDO, brasileira,
advogada, RG nº 5.313.046-7-SSP/SP, CPF/ME nº 256.629.328-75, casados
sob o regime da comunhão de bens, antes da vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Itapicuru, nº 471, apto. 181,
Bairro Perdizes, CEP 05006-000, objetivando a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL de UM PRÉDIO, situado na Rua Monte Alegre nº
351, no 19º Subdistrito Perdizes, e respectivo terreno, que tem
como origem a transcrição nº 17.006, do 1º Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, feita em 12 de março de 1.897.Em observância à
previsão legal contida no $ 4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73,
alterada pela Lei Federal 13.465, de 11/07/2017, e nos itens 416 e 425.1 do
Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
deste Estado, e, ainda, Nos termos do Provimento nº 65 do CNJ, artigos15
e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a advertência de que a não apresentação de
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do
mesmo artigo 16, que diz:- “os terceiros eventualmente interessados
poderão manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do
prazo do edital publicado”, ficaela por este Edital INTIMADA da existência
do referido processo, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a
este Serviço Registral,desegunda a sexta feira, no horário das 9:00 às
16:00 horas, a fim de obter maisamplos esclarecimentos acerca da presente
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,processada nos termos da legislação vigente,
acima mencionada,a qual poderá se manifestar em 15 (quinze) dias
contados da data da publicação deste Edital.E para que chegue ao
conhecimento de terceiros eventualmente interessados e não venham de
futuro alegarignorância,expede-se o presente edital que será publicado
em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo.São
Paulo, 21 de outubro de 2021.O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva).
01 e 16/11

SÁBADO A TERÇA-FEIRA, 13, 14, 15 E 16 DE NOVEM BRO DE 2021

Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar
www.donhaleiloes.com

246 veículos

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E
VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

ONLINE

LEILÃO dia 16/11/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 11h30
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores associados patrimoniais do COOPERCOTIA ATLÉTICO CLUBE,
CNPJ No 63.104.574/0001-20, convocados a se reunirem em assembleia geral
extraordinária, em sua sede social, sita na Avenida Guilherme Fongaro, No 351,
Parque Ipê, CEP 05571-010, no dia 05 de dezembro, nos termos do artigo 34 e
parágrafos do estatuto social, com início às 10:00 horas em primeira convocação,
10:30 horas em segunda convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: . Alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social: Mudanças para adequálo à Lei No. 17.557/21 de 26/05/2021 sobre isenção do IPTU, A eliminação dos termos
“(artigo 33)”, do Item c) do Art. 18, sem qualquer perda do sentido jurídico deste Art. 18.
Adequação do Art. 36 à atual situação jurídica do Clube. São Paulo 16 de novembro de
2021. SOLON YASUHIKO TAGUSAGAWA - Presidente do Conselho Deliberativo.

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 Certiﬁcados 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 ﬁm 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 ﬁns 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 agenteﬁduciario@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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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

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 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, 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 93ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados 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 ﬁnanceira, com ﬁlial
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 ﬁm 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 ﬁns 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@simpliﬁcpavarini.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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 4001186-36.2013.8.26.0001/01. 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) SONIA MAGARIAN,
CPF 006.869.988-39, que o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CIBELE lhe ajuizou Ação de Cobrança ora em fase
de Cumprimento de Sentença onde foi penhorada a quantia de R$ 6.557,04 através do convênio Sisbajud, bem
como penhorado um imóvel de matrícula 24.042 do 3º CRI de São Paulo, localizado na rua Outeiro da Cruz
nº 15, apto42. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir do prazo de 20 (vinte)dias do presente edital
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 03 de Novembro de 2021. Eu, Ricardo
Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.

ERRATA
Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.
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CNPJ - 15.517.191/0006-82
Miguel Donha Jr. - Leiloeiro Oficial - Matricula: 14/256L - Jucepar
www.donhaleiloes.com
Conforme publicação no dia 05/10/2021 no Jornal O Dia SP, ficou
faltando incluir o veículo:
Chassi: 9C2RC6410ER000226 NORMAL
Placa: AXT9J41
Veículo: HONDA Modelo: NC 700X
Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014
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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 SANT OS, 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 p ara 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.
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1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII ² ITAQUERA
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005006-64.2020.8.26.0100. 0(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Barian
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Por Járcio Baldi
Nesse domingo em Valencia, na Espanha, encerra-se
uma das mais longínquas e vitoriosas carreiras do motociclismo Mundial. Valentino
Rossi, 42 anos e após 26 temporadas, despede-se do motociclismo. Rossi será sempre
lembrado como um ícone desse esporte. Foram 9 títulos
mundiais (1x 125cc, 1 x 250cc
e 7 na MotoGP). Dos 974
Grandes Prêmios disputados
no Mundial desde 1949, Rossi participou de 431, ou seja
44,2% de todos os eventos,
pontuando em 372 deles. Durante sua carreira “O Doutor”
como é chamado correu em
38 circuitos diferentes vencendo em 29 deles pelo menos
uma vez onde os de Assen e
da Catalunha viram o italiano

lotos o deixarem passar para
atingir o pódio de número 200.
Entre brincadeiras e profissionalismo tal suposição foi logo
rechaçada por todos. “Seria
ótimo se os outros pilotos me
dessem o 200º pódio, eu poderia pagá-los ou convidá-los
para uma festa após a corrida, mas isso é impossível ... “
brincou o eneacampeão.
Quando perguntado qual foi o
período em que pilotava no seu
mais elevado nível, ele afirmou ter sido entre 2001 a
2005, quando ganhou o último título da categoria 500cc
com a Honda de dois tempos
e o segundo título com a Yamaha. Nesse final de semana
Rossi foi premiado com todas
as motos que venceu seus 9
títulos mundiais.
Pablo Nieto, chefe da
Equipe VR46 anunciou Mar-

subir ao topo do pódio 10 vezes. Aliás, com a vitória no
circuito Holandês em 2017 ele
tornou-se o piloto com a carreira vitoriosa mais longa da
história, com 20 anos e 311
dias entre a primeira vitória na
classe 125 e a última já na categoria principal, ficando também com o título de piloto
mais velho a obter uma vitória nessa categoria com 38
anos e 129 dias. Se forem
computadas apenas as vitórias na categoria principal Rossi também é o mais longínquo
(16 anos e 351 dias) ficando á
frente do brasileiro Alex Barros (11 anos e 204 dias) e Dani
Pedrosa (11 anos e 182 dias).
Durante sua carreira Rossi
conquistou 199 pódios e, na
entrevista coletiva dos antes
do evento de Valencia, houve
questionamentos sobre os pi-

Foto/Motogp

Valentino Rossi se despede do
motociclismo Mundial

Bagnaia continua em boa forma

co Bezzecchi como piloto
companheiro de equipe de
Luca Marini na MotoGP, e
anunciou a subida de Nico
Antonelli da Moto3 para a

equipe da Moto2, ambos fazem parte da Academia VR46
de Valentino Rossi. Na categoria Moto2, Remy Gardner
está com a mão na taça. Ele

Corrida de São Silvestre
As inscrições para a 96ª Corrida Internacional de São Silvestre serão encerradas no dia 22 de
novembro, segunda-feira. Para
garantir presença na principal
corrida de rua da América Latina, o interessado deve acessar o
site
oficial
www.saosilvestre.com.br e preencher o cadastro. É importante
não deixar para a última hora.
A São Silvestre será realiza-

da no dia 31 de dezembro, com
largada na Avenida Paulista, altura do número 200, e chegada em
frete ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no número 900.
Nesta edição, os corredores
têm duas opções par se inscrever: além do tradicional pelotão,
está disponível também o Pelotão Premium, que vai proporcionar uma experiência única, com
kit exclusivo e espaço diferen-

ciado na largada. Todos os detalhes sobre os valores, protocolos sanitários, percurso, programação de entrega de kits, entre
outros pontos relevantes, estão
disponíveis no site.
Pipocas e fraudadores
O evento vai oferecer infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para
o número oficial de inscritos.
Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que
não estejam oficialmente inscritos “pipocas”.
A organização alerta às pessoas que se aproveitam indevidamente do benefício para a categoria 60+ (50% de desconto). O
atleta não poderá ceder sua inscrição a terceiros, pois estará
cometendo uma fraude passível
de ação judicial e de punição
conforme o Regulamento da
Prova. Na entrega de kit haverá
um setor especial de atendimento aos inscritos de 60+. O número de peito da categoria será di-

ferenciado para melhor identificação pelas câmeras espalhadas
pelo percurso.
No caso dos “pipocas”, haverá controle de acesso para permitir que somente os atletas inscritos e com números oficiais
entrem nas áreas de largada e na
dispersão/chegada.
A organização pede gentilmente que atletas sem inscrição
não compareçam à Prova, para
não prejudicar os serviços destinados aos participantes oficiais. Novas dinâmicas vêm sendo implantadas para melhor
atender aos atletas regu larmente inscritos.
A Corrida Internacional de
São Silvestre é uma propriedade
da Fundação Cásper Líbero, com
organização técnica da Yescom.
O patrocínio é de Cosan, 3 Corações, NewOn, Voe Ita, Assai,
Montevérgine, Dois Cunhados
Hortifruti, com apoio especial
do Governo do Estado de São
Paulo e Prefeitura da Cidade de
São Paulo.

O tocantinense Felipe Fraga
disputará a decisão do IMSA neste final de semana em Road
Atlanta, nos EUA, na tradicional
prova Petit Le Mans, com 10
horas de duração.
Acelerando o protótipo da
Riley Motorsports, Fraga luta
para ajudar Gar Robinson, seu
parceiro de time, a conquistar
o título da temporada. A dupla
conquistou três vitórias no ano
e ainda obteve mais um pódio
nas quatro provas que fizeram
juntos. Fraga somente não luta
pelo título geral de pilotos da
LMP3 por ter ficado fora de
duas etapas do início da temporada, quando a pandemia atrapalhou as viagens dos brasileiros
no exterior.

“Nosso desempenho no
IMSA tem sido fantástico nessa
temporada e estou bastante animado para correr essa prova após
o segundo lugar no campeonato
do WEC. Espero encerrar a temporada americana lutando pela
vitória e trazendo o título para o
time”, diz Fraga, que é piloto de
fábrica da Mercedes.
Fraga vive uma temporada
bastante especial com vitória nas
6 Horas do Bahrein e vice-campeonato mundial no WEC na
classe LMGTE-AM. O piloto
também compete em provas do
Intercontinental GT com bons
resultados.
As 10 Horas de Petit Le
Mans começa às 14h10 do sábado e termina 0h10 do domingo.

Foto/ Reprodução

Felipe Fraga luta para levar título para
a equipe no IMSA em Petit Le Mans

Felipe Fraga
Os canais Fox Sports devem exibir a largada e as primeiras ho-

ras, retornando mais tarde para a
exibição das horas finais.

A última etapa da Stock Car
Pro Series será disputada em Interlagos, no dia 12 de dezembro.
O anúncio foi feito pela Vicar,
promotora da categoria. Será a
primeira apresentação da Stock
com liberação de 100% de público nas arquibancadas após o decreto que flexibilizou o Plano São
Paulo, a partir de 1º de novembro.
Outra novidade é o nome da prova: Super Final BRB, reforçando
o banco brasiliense como o maior apoiador do automobilismo
brasileiro. A prova valerá pela 12ª
etapa da Stock Car Pro Series.
“A confirmação do BRB nos
naming rights da prova é mais
uma amostra do compromisso do
banco com o nosso esporte.

Foto/ Duda Bairros

Com 100% de capacidade de público,
Stock Car anuncia Super Final em Interlagos

Com o apoio deles, vamos fazer
uma Super Final inesquecível”,
disse Fernando Julianelli, CEO
da Vicar. “Gostaria também de

agradecer à Federação de Automobilismo de São Paulo por
aceitar a proposta de fazermos
um evento conjunto, criando o

que eu acredito ser a maior festa
do esporte a motor do Brasil,
com previsão de mais de 300
carros inscritos. Não havia data
disponível em Interlagos e então
a FASP foi novamente uma grande parceira da Stock Car ao nos
abrir a oportunidade de fazer um
evento conjunto. A Stock tem raízes fortes fincadas em São Paulo – e essa receptividade mostra
por quê”, concluiu, lembrando
que o evento também contará
com a etapa final da Stock Light.
A programação conjunta da
Super Final BRB de Stock Car,
da 8ª etapa da Stock Light e da 9ª
etapa do Campeonato Paulista de
Automobilismo será divulgada
em breve.

Copa São Paulo de Kart
e Copa KGV definem os
vencedores da última
etapa no Kartódromo
Granja Viana
Foto/ Pedro Bragança

Foto/Divulgação

Corrida de São Silvestre: prazo de
inscrições termina no dia 22 de novembro

disputa o título com seu companheiro de equipe KTM Raul
Fernandez e será campeão se
chegar entre os 13 primeiros
ou 14º ou pior caso Fernandez não vença.
Márquez estará ausente
também dessa prova para recuperar-se da concussão que
teve durante um treinamento
em motocross. O piloto será
avaliado novamente dentro de
10 a 15 dias e continua repousando em casa. Danilo Petrucci que também se aposenta da
MotoGP nessa temporada está
em vias de participar do Ralye
Dakar no inicio do ano, segundo o piloto a dificuldade é bastante grande pois é um “mundo totalmente diferente”. A
prova da MotoGP acontece às
10h da manhã desse domingo
com transmissão pelo canal
FOX Sports.

Copa São Paulo de Kart e Copa KGV

No último final de semana, a Copa São Paulo de
Kart e a Copa KGV realizaram a última e decisiva
etapa da temporada 2021 no
Kartódromo Granja Viana,
localizado em Cotia, na
Grande São Paulo. O dia
ensolarado contou com um
total de 17 provas, baterias
essas recheadas de disputas
na pista para definir os últimos campeões do ano.
A primeira categoria a
acelerar foi a Executive, a
qual viu Raphael Filizola
vencer a primeira prova, enquanto Jorge Borelli venceu
a segunda, liderando a Executive Geral com 32 pontos. Borelli ainda triunfou na
classe Executive Plus com
dois primeiros lugares. O
primeiro entre os rookies foi
Victor Luz, que terminou a
prova 2 na segunda posição,
enquanto Filizola venceu a
corrida 1.
Em seguida, a Mirim e a
Cadete foram à pista no
mesmo grid. Vinicius Ferro
triunfou nas duas baterias
da Cadete, ao passo que
Bremmer Rodrigues venceu
as duas corridas da Mirim.
Eduardo Salamonde foi o
ganhador da etapa na Cadete Rookie com triunfo na
prova 2, enquanto Felipe
Lancelotti levou a melhor na
primeira bateria.
Depois, foi a vez da Fórmula 4 Junior disputar e
Matheus Comparatto dominou as provas da categoria de ponta a ponta,
vencendo as duas baterias. O campeão da etapa
na rookie foi Leonardo
Anesi, com primeiro lugar
na prova 2 e segundo lugar na primeira bateria,
sendo esta com triunfo de
Lucas Capelossi.
Na Fórmula 4 Graduado,
Renzo Zambolini conquistou a vitória na primeira
prova e Mimi Schivel venceu a prova 2, ficando com
o título da etapa. Os vencedores na F4 Senior foram
Akira Eguti e Dgeison de
Lucca, sendo este último o

ganhador do troféu de vencedor da etapa. Henrique
Pettinari foi o campeão da
etapa na F4 Light após ganhar a corrida 1. A prova 2
teve triunfo de Aline Batista.
A Shifter ROK/Sixspeed
foi a última categoria da
Copa KGV a acelerar e teve
Maurício Lobato como o
vencedor das duas baterias,
Rogério Lalau foi o ganhador na Sixpeed (SS) com 32
pontos, enquanto Adriano
Amaral levou a melhor na
Shifter ROK (Ouro) com
duas vitórias.
Na parte da tarde, foi a
vez de ir à pista as categorias da Copa São Paulo de
Kart, começando pela Rotax DD2/Masters, Rotax
Max/Masters, Rotax Junior
Max e, por último, a Pro500.
Pela Rotax DD2/Masters, Fernanrdo Guzzi venceu as duas baterias. Entre
os rookies, os triunfos foram de Adílson Júnior, enquanto Leo Reis levou a
melhor na DD2.
A Rotax Max teve dois
triunfos de Giuliano Raucci. Beraldinho levou a melhor na Max Masters. A Max
Rookie teve dois triunfos de
Lucas Mendes.
Pela Rotax Júnior Max,
Luigi Di Lazzaro venceu as
duas provas e ficou com o
primeiro lugar geral da etapa. O mesmo aconteceu
com Fausto Filho, que ganhou as duas baterias entre
os rookies.
Na Pro-500, o kart vencedor na Geral após 174
voltas foi o 808 Cattucci´s
C a r R a c i n g K T F, c o m
Mimi/ Fredy Corinthians
em segundo e Rafael Reis
/ Car Racing KTF em terceiro. A vitória na Senior
ficou com Otto/ Peterson
Nakamura no kart 821, enquanto na Light o vencedor
foi kart 42 Concept Light/
No Fire.
O calendário 2022 da
Copa São Paulo de Kart
será divulgado em breve.
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S10 Z71 é a picape aventureira
A versão mais cultuada por fãs de picape de estilo aventureiro acaba de estrear no
país no modelo de maior sucesso histórico do
segmento. É a Chevrolet S10 Z71, que se
diferencia por um pacote de itens exclusivos
e funcionais para trilhas fora-de-estrada,
além do robusto conjunto mecânico, de chassi, suspensão e tração.
A Z71 vem para ampliar o leque de configurações da S10. Seu propósito é fortalecer ainda mais a marca, trazendo um outro
perfil de consumidor, ainda que ele também
se identifique com os valores do campo ou
enxergue a picape como parte do seu estilo
de vida.
Concebida pelos times de desenvolvimento de produto da GM dos Estados Unidos e
do Brasil, a S10 Z71 possui mais de 20 itens
de personalização. Tudo isso deixa o veículo
com um aspecto realmente customizado.
Destaque para os equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a nova versão, como
o santo-Antônio e os estribos em formato
tubular, as molduras de proteção dos paralamas e os pneus “All-Terrain”, que trazem uma
tecnologia especial para garantir melhor performance em pisos de baixa aderência.
Por outro lado, o modelo aventureiro herda as evoluções mecânicas adotadas recentemente em toda linha S10, como a turbina
redimensionada e a nova calibração do motor 2.8 Turbo Diesel e da transmissão automática AT6. A tração é ajustada por um seletor eletrônico no console central e dispõe
do modo 4x4 com reduzida.
A S10 Z71 é ofertada em quatro opções
de cores para a carroceria (Branco Summit,
Prata Switchblade, Azul Eclipse e Cinza Topazio). Vem equipada com os itens de segurança, conveniência e conectividade mais valorizados pelo público-alvo, entre eles seis airbags, acabamento premium dos bancos e
MyLink com Android Auto e Apple Car Play.
Com a introdução desta nova versão, a
S10 Turbo Diesel de cabine dupla passa a
ser comercializada em cinco níveis de acabamento (LS, LT, Z71, LTZ e High Country).
No Brasil, a versão Z71 era muito aguardada por fãs de picapes Chevrolet e estreia
com a S10, que nasce com um visual igualmente diferenciado e também preparada para
encarar desafios fora-de-estrada. Ao todo, a
Z71 traz mais de 20 itens de diferenciação
em relação a versão LTZ, por exemplo, o que
dá uma dimensão do trabalho de pesquisa,
desenvolvimento e validação que há por traz

deste projeto.
A dianteira da S10 Z71 se diferencia pelo
conjunto ótico com faróis de máscara negra
contornados por LED, que ressaltam a esportividade ao mesmo tempo que agregam
um ar mais tecnológico ao veículo.
A grade toda escura com o nome “Chevrolet” em relevo ressalta a força do conjunto. Destaque para o capricho do emblema
Z71, que lembra uma joia. A cor preta aparece também no aplique central do para-choque, na capa dos retrovisores externos, nas
rodas de alumínio aro 18 e até em acabamentos na parte traseira, incluindo os letreiros que identificam a configuração do veículo. Tudo isso cria um contraste interessante
com a tinta que cobre a carroceria.
Na lateral da picape, outro diferencial são
as molduras “flutuantes” nos paralamas, que
parecem deixar o veículo mais largo e elevado em relação ao solo. A peça foi originalmente pensada para proteger a lataria principalmente em trilhas de mata fechada.
Outros elementos únicos ajudam reforçar a identidade da S10 Z71. Entre eles os
estribos e o santo-Antônio de estilo tubular,
muito comuns em veículos de rally ou voltados para esportes de aventura. Os estribos,
além de servirem de degrau para facilitar o

embarque à cabine, ajudam a proteger a parte inferior contra o impacto de determinados
objetos durante o uso extremo. Já o santoAntônio estendido permite mais pontos de fixação para diferentes tipos de carga, de uma
motocross até uma barraca de camping. Para
receber a grande peça metálica, a caçamba
ganhou apoios adicionais.
Adesivos contornando a base das portas
e do compartimento de carga dão um toque
particular, enquanto o nome da versão aparece também nas extremidades laterais, aqui
junto com a informação da tração: “4x4”. As
lanternas escurecidas também foram especialmente desenvolvidas para a S10 Z71, que
traz ainda a gravata preta, própria de versões especiais da Chevrolet.
Esta customização avança também para
a cabine. Os apliques centrais do painel, os
revestimentos das portas e do console são
todos em preto para contrastar com os detalhes em cinza acetinado presentes no habitáculo. Já o volante conta com revestimento premium, assim como os bancos. A escolha dos materiais e o desenho das superfícies foram projetados no intuito de facilitar a
limpeza depois da aventura. Para dar um
charme extra aos assentos de tons escuros,
foi utilizada uma técnica de costura inglesa

Importados

Brasileiros conheceram
o elétrico VW ID.4

A Volkswagen reforçou seu posicionamento rumo à mobilidade sustentável ao apresentar pela primeira vez ao público brasileiro
o ID.4. O SUV 100% elétrico da família ID
foi exposto no São Paulo Boat Show.
Sucesso na Europa, o ID.4 mostra o que
há de mais moderno em termos de eletrificação da marca Volkswagen. A versão apresentada no evento trouxe motor de 204 cv e
torque de 310 Nm, alimentado pelo conjunto de baterias de 77 kWh, que proporciona
uma autonomia de até 522 km no ciclo europeu (WLTP). Um importante destaque é
que seu sistema de recarga rápida pode recuperar até 80% da bateria em aproximadamente 30 minutos, considerando a recarga DC (100 kW).
Entre os destaques do modelo estão
head-up display, com informações projetadas no para-brisa em realidade aumentada,
além de projeção de dados em 3D. O ID.4
também é equipado com softwares com
‘Updates Over-the-Air’, constantemente
atualizados para oferecer a melhor experiência para os seus usuários. O SUV elétrico foi eleito ‘World Car of the Year 2021’, o
mais conceituado prêmio da indústria automotiva, avaliado por jurados de todo o mun-
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do, inclusive da região América Latina.
O ID.4 já nasceu elétrico, montado sobre a exclusiva plataforma MEB, dedicada
exclusivamente aos automóveis elétricos do
Grupo Volkswagen. Ousadia e modernidade também são traduzidas em suas linhas
fluidas, projetadas pelo time de design do
brasileiro Marco Pavone, Head Mundial de
Design Exterior da Volkswagen.
Por dentro, o passageiro encontra muito conforto graças ao aproveitamento do habitáculo. A ausência de um túnel central, o
posicionamento das baterias no assoalho do
carro, o entre eixos longo e os balanços dianteiro e traseiros curtos contribuem para um
amplo espaço para motorista e passageiros.
No que se refere ao design interno, o SUV
impressiona pela utilização de materiais requintados e pela praticidade dos elementos
disponíveis para quem está a bordo.
Nivus estilizado
Em seu estande no São Paulo Boat
Show, a Volkswagen apresentou também o
crossover Nivus, que acaba de entrar na linha 2022. Durante o evento, ele apareceu
com a carroceria adesivada para reforçar o
recente anúncio sobre o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Biocombustíveis.

O Brasil sediará e liderará o projeto voltado
para o estudo de soluções tecnológicas baseadas em etanol e outros biocombustíveis
para mercados emergentes, que utilizam
energia limpa, para a combustão e soluções
híbridas. Com isso, a empresa busca minimizar as mudanças nas plataformas atuais
e foca na produção neutra de CO2. Este
centro será totalmente independente no desenvolvimento de tecnologias alternativas
para o Grupo Volkswagen em nível global.
No plano de descarbonização da Volkswagen, que visa neutralizar as emissões
de CO2 até 2050, modelos elétricos vão se
juntar no futuro aos modelos híbridos e flex
com etanol na região.
Taos e Amarok 2022
Outros dois modelos da marca acompanharam o ID.4 e o Nivus no espaço da
Volkswagen. Representante da maior ofensiva de SUVs do Brasil, que conta também
com Nivus e T Cross, o recém-lançado Taos
foi exposto aos visitantes. Equipado com motor 250 TSI Total Flex e transmissão automática de seis marchas, o SUV médio Premium produzido em Pacheco, na Argentina,
entrega eficiência e performance acima da
média. Entre outros atributos estão excelente espaço interno, o maior porta-malas
da categoria (498 litros), acabamento premium e pacote tecnológico e de segurança
que inclui AEB (Frenagem Autônoma de
Emergência) com detecção de pedestre e o
ACC (Controle Adaptativo de Cruzeiro) com
função Stop&Go.
A Amarok V6, picape média mais potente e rápida do segmento no País, aparece em sua versão Extreme. Conhecida pela
sua capacidade de trabalho no campo e conforto de SUV na cidade, tem 258 cv de potência e pacote extenso de recursos tecnológicos, como freios ABS off-road, HDC (Hill
Descent Control ou Controle Automático de
Descida), HSA (Hill Start Assist ou Assistente para Partida em Subida) e Bloqueio Eletrônico do Diferencial. No entanto, seu principal recurso é a tração integral 4MOTION,
que ajuda a fazer dela a mais indomada das
picapes.
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que deixa os pontos aparentes, ressaltando as linhas brancas e vermelhas.
A S10 Z71 chega
em configuração única e
muito bem equipada.
Destaque para a segurança dos seis airbags e
para a conectividade do
MyLink com Android
Auto e Apple Car Play.
Entre os itens de comodidade aparecem a câmera de ré de alta definição e a direção com
assistência elétrica inteligente, que compensa
inclinação da via em longos percursos e reduz
trepidações geradas por
um eventual desbalanceamento das rodas.
A lista inclui ainda
vidros laterais com mecanismo de abertura e
fechamento por meio da
chave, banco traseiro
rebatível com porta-objetos e computador
de bordo com a função “ECO”, que auxilia
o motorista a conduzir o veículo de uma maneira a privilegiar o menor consumo de combustível. Freios ABS com sistema de distribuição de frenagem e controle eletrônico de
estabilidade e de tração calibrados também
para o uso fora-de-estrada completam o pacote dinâmico.
S10 Z71 é off-road de série
Para o cliente que busca soluções específicas para a picape, a Chevrolet disponibiliza uma gama de acessórios originais
para o modelo, incluindo um defletor que
preenche o vão entre o estribo e soleira da
base das portas, no intuito de impedir a passagem do excesso de barro do assoalho para
o degrau externo.
Toda S10 já vem com a motorização mais
potente e a arquitetura mais tecnológica. Essa
regra vale também para a versão Z71, que
conta com o mais alto nível de performance
tanto no uso on-road como no off-road disponível para esta plataforma.
Assim como as outras configurações da
S10, a Z71 é igualmente equipada com chas-

si, suspensão e mecânica reforçadas. Isso
significa que vários componentes foram projetados com materiais diferenciados em sua
composição para suportar o uso severo que
o consumidor costuma enfrentar aqui no país.
Os coxins de amortecimento da cabine,
por exemplo, foram projetados com rigidez e
ângulo de fixação que proporcionam um maior conforto para os ocupantes, tanto do ponto de vista dinâmico quanto acústico. Já a
suspensão da S10 foi especialmente desenvolvida e validada para as condições geográficas da nossa região. Uma picape multifuncional que serve tanto para o trabalho como
para o lazer.
O conjunto propulsor da S10 Z71 é o mesmo das versões mais sofisticadas, contando
inclusive com o exclusivo sistema CPA, que
reduz os níveis de ruído e vibração.
O motor 2.8 Turbo Diesel de 200 cv e 51
kgfm de torque vem com as mesmas evoluções aplicadas recentemente à linha de produtos, como a turbina redimensionada e uma
calibração de motor e câmbio que melhora a
resposta da picape em arrancadas e ultrapassagens, tudo isso com excelente eficiência energética.
A programação eletrônica é igual ao da
versão High Country, por isso a Z71 apresenta os mesmos números de performance
no asfalto: 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e
consumo de combustível de 8,3 km/l na cidade e de 10,6 km/l na estrada, de acordo com
o padrão do Inmetro.
A S10 Z71 também vem equipada com
seletor eletrônico para ativação da tração 4x4
e da reduzida, além de controle de velocidade para descidas íngremes. O sistema, acionado por um botão no painel, é útil para reduzir escorregamentos em ladeira com piso de
baixa aderência.
Mas como o espírito da Z71 é aventureiro, foi desenvolvido um pneu “All-Terrain”
específico para o produto. Esse tipo de solução é algo realmente raro no segmento e foi
pensado para otimizar a aderência do veículo
em todos os tipos de terreno, com foco especial para a terra. Os pneus da Z71 contam
com ombros mais espessos e volumosos, escudos nas laterais para maior proteção e ainda são fabricados com uma composição de
borracha mais resistente. Por isso cada pneu
traz 320 gramas extra de material em relação
ao modelo original do fornecedor.

MINI Cooper S E com
condições especiais

A MINI mantém para o mês de novembro ofertas especiais aos clientes que desejam adquirir o MINI Cooper S E, versão 100%
elétrica do icônico MINI Hatch 3 Portas.
Como parte das condições exclusivas, é possível garantir ainda esse mês o MINI Cooper S E 3 Portas - Top por R$ 264.990 à
vista, ou por meio de financiamento com taxa
de 0,49% ao mês, 60% de entrada (R$
158.994) e saldo em 24 parcelas mensais de
R$ 4.909,90. Os clientes que adquirirem o
MINI Cooper 100% elétrico até dezembro
desse ano contam também com o carregador rápido MINI Wallbox gratuito e o pacote
de serviços MINI Service Inclusive por três
anos ou 40 mil km.
MINI Cooper S E
Com o objetivo de desenvolver um modelo elétrico para trazer autonomia e performance, mas sem alterar design, dirigibilidade, preço e tamanho, o time de engenharia
da MINI desenvolveu o MINI Cooper S E,
que vem equipado com powertrain 100% elétrico, capacidade para entregar 184 cv e 270
Nm de torque instantâneo, e bateria de íonlítio de 32,6 kWh, que permite autonomia de
até 234 km (ciclo de testes WLTP) e até 270
km (ciclo NEDC) e que pode ser carregada
em uma tomada doméstica com o carregador portátil, com carregadores rápidos como
o MINI Wallbox, e com carregadores de corrente contínua. O modelo está disponível em
duas versões: MINI Cooper S E - Exclusive
e MINI Cooper S E - Top, com atributos inéditos e exclusivos para a categoria de elétricos no Brasil.
Além disso, todo MINI Cooper S E sai
de fábrica conectado com um SIM card virtual sem custo ao cliente por um período mínimo de três anos, para que possa acessar o
MINI Connected, sistema que fornece diversos serviços ao motorista e passageiro e permite usufruir de funcionalidades exclusivas,
tais como concierge, chamada de emergência inteligente, MINI Teleservices, notícias
em tempo real, previsão do tempo, serviços
remotos, preparação para Apple CarPlay, informações de trânsito em tempo real e assis-

tente de autonomia, que avisa a necessidade
de incluir paradas para recarregar as baterias no trajeto e localiza os pontos de recarga
disponíveis. A versão MINI Cooper S E - Top
traz também conectividade com Amazon Alexa, possibilitando maior integração do veículo com casas inteligentes.
Confira as versões, os principais equipamentos de série e os preços sugeridos:
MINI Cooper S E - Exclusive: R$
239.990
Painel Digital de 5 polegadas; Central
MultiMidia com touchscreen de 8,8" com sistema de navegação; Rodas aro 17 Roulette
Spoke 2-tone; Teto solar panorâmico; Sensor e câmera de ré; Ar-condicionado digital
dual-zone; Conjunto ótico Full LED; Apple
CarPlay; Serviços digitais do MINI Connected gratuitos por um mínimo de três anos;
Equipamento portátil para carregamento com
tomada no padrão brasileiro.
MINI Cooper S E - Top: R$ 264.990
Todos os equipamentos da Versão Exclusive e mais: Pacote Parking incluindo Assistente de estacionamento + Sensores de
estacionamento dianteiro e traseiro; Comfort
Access; Conjunto ótico Full LED direcionais;
Assentos revestidos em couro; Assistente de
direção; Sistema de Audio Hi-Fi Harman/
Kardon; Head Up Display; Serviço de ConnectedDrive com disponibilidade da função
Amazon Alexa e serviço de Concierge gratuito por mínimo de três anos; Sistema de
Navegação MINI com RTTI (informação de
trânsito em tempo real); Rodas exclusivas aro
17" MINI Electric Power Spoke 2 tons com
pneus run-flat.
MINI Cooper S E - Top Collection:
R$ 269.990
Todos os equipamentos da Versão Top e
mais: 2 cores exclusivas disponíveis apenas
para esta versão: Azul Island e Cinza Rooftop; Assentos esportivos revestidos em uma
combinação de tecido e leatherette na cor
Cinza Claro; Gráficos exclusivos aplicados
na lateral e capo dianteiro; Rodas exclusivas
aro 17" MINI Electric Collection Spoke com
pneus run-flat.

