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Governo reduz previsão de crescimento
da economia para 5,1% este ano
A Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério da Economia reduziu a projeção para o crescimento da
economia este ano e elevou a
estimativa para a inflação, de
7,9% para 9,7%, por influência da alta nos preços dos combustíveis e energia elétrica. Os
dados estão no Boletim
MacroFiscal divulgado na
quarta-feira, (17).
A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país) caiu de 5,3% para 5,1%
em 2021, em relação ao últi-

São Paulo começa aplicar hoje
dose adicional em adultos
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CCJ da Câmara estende desoneração
da folha de pagamento até 2023
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OMS acende
sinal de alerta:
mortalidade
por covid-19
sobe na
Europa

INSS: 95 mil beneficiários
têm até sexta para agendar
perícia médica

A situação da covid-19 na
Alemanha é dramática, disse na
quarta-feira (17) a chanceler
Angela Merkel, pedindo um
esforço para distribuir doses
de reforço mais rapidamente e
apelando aos que não acreditam
na vacinação para que mudem
de ideia.
O Instituto Robert Koch
informou hoje que os casos
confirmados aumentaram em
52,82 mil à medida que a quarta onda da pandemia ganha força na Europa.
“Não é tarde demais para optar
por uma primeira vacina”, disse
Merkel a um congresso de prefeitos de cidades alemãs. Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,53
Venda:
5,53
Turismo
Compra: 5,53
Venda:
5,69

EURO
Compra: 6,25
Venda:
6,26

28º C
20º C

Noite
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Cerca de 14,5 milhões de famílias começaram a receber na
quarta-freira, (17) a primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas
seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários
nos dez últimos dias úteis do mês,
com base no dígito final do Nú-

mero de Inscrição Social (NIS).
Com valor médio de R$
217,18 neste mês, a parcela de
novembro começará a ser paga
hoje para os beneficiários de NIS
com final 1 e terminará no dia 30
para os beneficiários de NIS com
final 0.
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CDHU alerta para ação de
golpistas contra mutuários
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU), empresa vinculada à
Secretaria de Estado da Habitação,
alerta para um novo golpe praticado por estelionatários que usam
o nome de escritórios de advocacia. Nas cartas enviadas para a casa

dos mutuários, são oferecidas falsas propostas de acordo com descontos para regularização da dívida. No texto, é indicado também
um número de WhatsAPP e um
e-mail para o mutuário dar sequência à negociação fraudulenta
(ver imagem).
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Esporte

Kartismo: AKSP encerra
campeonato nesta quinta-feira
A Associação dos Kartistas de São Paulo (AKSP) encerra a sua temporada oficial
nesta quinta-feira (18), com a
realização da sua nona etapa e
também a final do terceiro turno, a partir das 20 horas, no
Kartódromo de Interlagos, na
zona sul de São Paulo (SP). Os
líderes do terceiro turno são
André Magno (Elite), Hudson Oliveira (Graduados),
Jorge Filipe (Sênior) e Igor
Pacanari (Light), enquanto
que na classificação geral
desta terceira edição do certame de kart os líderes
são Alberto Otazú (Elite),
Rodrigo Oliveira (Graduados), Jorge Filipe (Sênior) e
Igor Pacanari (Light).
Na categoria Light, Igor
Pacanari é o grande favorito,
com 152 pontos, depois de ter
vencido três etapas e o segundo turno, e liderar também o

terceiro turno. O vice-líder é Arthur Calore, com 114 pontos.
Entre os pilotos com mais de
50 anos de idade, Jorge Filipe é
o maior favorito, após vencer
três etapas e os dois primeiros
turnos, além de liderar o terceiro turno. Ele soma 159 pontos na
Sênior, contra 122 de Marco Verga, o vice-líder.
Na categoria mais equilibrada da AKSP, a briga pelo título
está aberta. Na classificação
geral Rodrigo Oliveira soma 130
pontos, seguido de Matheus Nozaki, com 119, e Leonardo Ferreira, com 108 pontos. Oliveira
tem uma vitória e venceu o primeiro turno. Nozaki também tem
uma vitória e venceu o segundo
turno. Ferreira também tem uma
vitória, numa categoria em que
não houve repetição de vitorioso. O terceiro e último turno tem
a liderança de Hudson Oliveira.
O título da Graduados vai sair
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Situação da
covid-19 na
Alemanha é
dramática,
diz Angela
Merkel

Caixa Econômica Federal
inicia pagamento do
Auxílio Brasil
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Relatório divulgado na
quarta-feira, (17) pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
estima em 5% o aumento das
mortes associadas à covid-19
na Europa, durante a última semana. Na América, os óbitos
causados pelo novo coronavírus caíram 3%.
No Pacífico Ocidental,
região que inclui a China, as
mortes associadas à doença
caíram em 5%, ao passo que
no Mediterrâneo Oriental a
queda foi de 14%.
Já no sul e no leste da Ásia,
incluindo a Índia, os casos mortais de covid-19 aumentaram
em 1%. A África viu os casos
subirem 3%.
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mo boletim, divulgado em setembro. Entre os fatores que
motivaram a revisão para baixo está a piora nas condições
financeiras do país, com alta
da inflação, elevação mais intensa dos juros e depreciação
do câmbio.
Nos últimos meses, o Banco Central vem promovendo a
elevação da taxa básica de juros, a Selic, para conter o avanço da inflação. Hoje, a Selic
está fixada em 7,75% ao ano e
deve subir novamente na próxima reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom),
em dezembro.
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Igor Pacanari está próximo do título da Light na AKSP
para quem foi o mais regular na
temporada.
Finalmente na categoria máxima da AKSP a liderança é de
Alberto Otazú, atual campeão da
Elite, que tem o total de 159 pon-

tos, depois de quatro vitórias e
sagrar-se campeão dos dois primeiros turnos. O líder do terceiro turno é André Magno. O vicelíder do campeonato é Leonardo
Ferreira, com 103 pontos.

Além dos seis primeiros
colocados receberem troféus,
o sétimo colocado de cada categoria ganhará um kit da Cervejaria Paulistânia, e a SM Reparadora de Veículos oferecerá troféus exclusivos para os autores de todas as poles positions
e voltas mais rápidas. Em ações
incentivadoras, quem fizer a pole
position mais rápida entre todas
as categorias será premiado com
uma camiseta Harderthan, enquanto quem fizer a volta mais
rápida do evento entre todas as
categorias ganhará um par de
luvas DKR personalizadas.
O campeonato da AKSP
tem o apoio de Cervejaria
Paulistânia, Luvas DKR, Camisetas Harderthan, SM Reparação de Veículos e Luminárias Energy.
Contato: aksp.contato
@gmail.com; WhatsApp: 1193079.0901

Motovelocidade: Granado tem
nova equipe no Mundial de MotoE
O piloto brasileiro Eric Granado anunciou nesta quarta-feira (16) a assinatura de contrato
com a equipe LCR E-Team para
a temporada de 2022 do Mundial de MotoE. Piloto com mais
vitórias, poles e voltas mais rápidas em 2021, Granado passa
a trabalhar com o time dirigido
pelo italiano Lucio Cecchinello,
que também mantém uma operação na MotoGP, na qual é time
oficial da Honda.
“Até agora, conquistamos
três pódios maravilhosos na

MotoE, com uma vitória surpreendente em Barcelona. Queremos continuar obtendo ótimos
resultados. Por isso é um prazer
ter confirmado Miquel Pons para
a temporada de 2022 e receber
um piloto tão competitivo como
Eric Granado em nossa equipe”,
disse Lucio Cecchinello, citando também o companheiro espanhol de equipe de Granado.
“A LCR é uma grande equipe, há muitos anos competindo no
mais alto nível”, disse o brasileiro. “Estou muito feliz com a opor-

tunidade que o Lúcio me deu. Fazer parte da família LCR é muito
especial para mim. Estou animado para começar a trabalhar com
eles desde o início da pré-temporada e me preparar para 2022”,
completou Eric Granado.
Mudanças no campeonato
– A nova temporada da MotoE
trará novidades. Os eventos apresentarão duas sessões de treinos
livres e um classificatório para
o grid na sexta-feira, com duas
corridas: uma no sábado e outra
no domingo. O formato E-Pole

será substituído por sessões faseadas, com os pilotos disputando uma sessão geral e definindo
o pole position no Q2, a fase final. “Será uma temporada diferente, marcada por termos agora
rodadas duplas em todos os finais de semana. Então, a meta
será conquistar o máximo de
pontos mesmo nas primeiras etapas, de forma a ter chance de lutar pelo campeonato no final da
temporada. Essa é a meta: lutar
pelo título”, disse Granado.
O piloto brasileiro foi o com-

petidor mais combativo de
2021. Entre outras façanhas, Granado foi o único a vencer duas
vezes no ano, em Le Mans e em
Assen, além de conquistar quatro das seis poles positions da
temporada. Eric também obteve
três pódios e registrou quatro
melhores voltas em corrida.
Eric Granado compete no
Mundial de Moto-E com apoio
de Oakley, Shark, CrossFox,
Thinkers, GoPro, Alpinestars,
Marazul, Edge Life Sports, Frota Assessoria e Suhai.
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São Paulo começa aplicar hoje
dose adicional em adultos
SP registra 4,42 milhões
de casos e 153,2 mil
óbitos por COVID-19
O Estado de São Paulo registrou na quarta (17)
4.424.893 casos de COVID19 durante toda a pandemia e
153.214 óbitos.
Entre o total de casos,
4.252.313 tiveram a doença e já estão recuperados,
sendo que 457.290 foram
internados e receberam alta

hospitalar.
Há 2.696 pacientes internados em todo o território,
sendo 1.212 em unidades de
Terapia Intensiva e 1.484 em
enfermaria.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de
22,5% e na Grande São Paulo
de 28,3%.
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CÂMARA (São Paulo)
Vereadores do PSDB tão preocupados com as prévias possível eleição do Doria como candidato à Presidência 2022
- porque o partido já tá muito dividido
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes segue reconstruindo algumas histórias do
MDB, que teve Mário Covas como o último dos prefeitos
indicado pelos governadores (1983 - 1985)
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputados do PSDB tão preocupados com as prévias possível eleição do Doria como candidato à Presidência 2022
- porque o partido já tá muito dividido
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria - fundador do PSDB ‘liberal de centro’ - sempre foi movido a desafios que parecem intransponíveis. As
prévias no partido são apenas mais um deles
.
CONGRESSO (Brasil)
Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal (SP) e dono
do PL - por isso abriu as portas pela 2ª vez pro Bolsonaro tá mantendo a palavra sobre a filiação ...
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro fez em 2021 o que o então governador
(SP) Paulo Maluf fez no final dos anos 1970 : grandes negócios com reis e príncipes donos dos petrodólares
.
PARTIDOS
Gilberto Kassab - que refundou e que é dono do PSD - tá
tirando o ex-governador (SP) Geraldo Alckmin da condição
de tucano que perdeu 2 vezes a eleição pra ...
.
POLÍTICOS
... prefeito de São Paulo (2000 quando era vice-governador)
e em 2008, pro próprio Kassab; além de 2 vezes pra Presidência, sendo a 1ª pro Lula (2006) e a 2ª pro Bolsonaro ...
.
(Brasil)
... (2018). O ex-prefeito de São Paulo sabe que Alckmin
terá no PSD a autonomia que não tinha nem no PSDB, podendo disputar e ganhar novamente o governo de São Paulo
.
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na imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São Paulo
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O governo do estado de São
Paulo anunciou que iniciará nesta quinta-feira, (18) a aplicação
da dose adicional da vacina contra a covid-19 em toda a população adulta. O imunizante será
aplicado em todos as pessoas
com mais de 18 anos, que tomaram a segunda dose da vacina há
pelo menos cinco meses. Segundo o governo, 710 mil pessoas
em todo o estado estão aptas a
receber a dose adicional a partir
desta quinta-feira.
“Neste momento, podem se
vacinar quem tomou a segunda
dose entre janeiro e junho, pois
já estão com intervalo de cinco
meses. Assim, em dezembro,
quem tomou a segunda dose em
julho já poderá receber a dose
adicional”, disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunização do estado de São Paulo,
Regiane de Paula.
No estado, o imunizante
para a dose de reforço será
aquele que estiver disponível

no posto de saúde: Pfizer, CoronaVac ou AstraZeneca, independentemente de qual vacina a
pessoa tenha recebido como primeira ou segunda dose, com exceção de quem tomou a vacina
da Janssen.
“Quem tomou a dose única
da vacina da Janssen deverá tomar uma segunda dose após oito
semanas e, após cinco meses de
completar o ciclo vacinal, já poderá receber a dose de reforço. O estado de São Paulo,
porém, não conta com estoque
deste imunizante e aguarda o
envio de doses do Ministério
da Saúde para definir a adesão
às novas diretrizes com relação a esta vacina”, destacou o
governo, em nota.
Até hoje, a dose adicional era
recomendada apenas a quem tinha mais de 60 anos de idade, aos
profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas, após um
intervalo de seis meses da segunda dose. Até o momento, 3,6

milhões de pessoas já tomaram
a dose adicional.
O governo de São Paulo informou ainda que 37 hospitais
estaduais já não têm mais pacientes de covid-19. Eles correspondem a 56% das unidades que
receberam os pacientes infectados pelo coronavírus no decorrer da pandemia. Segundo o governo, com a queda de 92% das
internações no estado, esses
hospitais já estão sendo direcionadas para atendimentos de
outras doenças.
Apesar da queda nas internações, a coordenadora do PEI reforçou a importância da população completar o ciclo vacinal
para garantir a imunização contra a doença. São Paulo ainda tem
4,9 milhões de pessoas que precisam tomar a segunda dose da
vacina: 2,8 milhões de doses da
Pfizer; 1,1 milhão de AstraZeneca e 895,1 mil de CoronaVac.
“É fundamental ressaltar que
apenas com o esquema vacinal

completo a população estará
protegida. Estamos intensificando a comunicação com as prefeituras e com a população buscando conscientizar sobre a necessidade de completar o esquema vacinal. O maior número de faltosos está entre os adolescentes que
não retornaram aos postos para a
vacinação”, alertou Regiane.
O coordenador do Comitê
Científico de combate à covid19 no estado de São Paulo, Paulo Menezes, afirmou que o estado deverá anunciar a liberação
do uso obrigatório de máscaras
em espaços públicos em até 20
dias. “Vamos ter que caminhar
mais um pouco. Nós estamos
reduzindo os indicadores de internações, casos e óbitos e é
provável que, nos próximos dez
a vinte dias, a gente tenha uma
situação que permita essa liberação. Com avanço da vacinação,
já temos 73% da população
adulta com cobertura completa”,
disse. (Agência Brasil)

CDHU alerta para ação de
golpistas contra mutuários
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU), empresa vinculada à
Secretaria de Estado da Habitação, alerta para um novo golpe
praticado por estelionatários
que usam o nome de escritórios de advocacia. Nas cartas enviadas para a casa dos mutuários, são oferecidas falsas propostas de acordo com descontos para regularização da dívida. No texto, é indicado também um número de WhatsAPP
e um e-mail para o mutuário dar
sequência à negociação fraudulenta (ver imagem).
As cartas usam nomes de escritórios de advocacia, existentes ou não, e, inclusive, um deles é credenciado pela CDHU.
O objetivo é ludibriar o mutuário, dando a falsa impressão de
se tratar de correspondência ofi-

cial da companhia. No boleto
enviado aos mutuários, a CDHU
aparece como beneficiária, mas
ao digitar o código de barras
aparece o nome de outra pessoa.
A orientação da CDHU para
o mutuário é desconsiderar essas cartas e registrar um boletim de ocorrência na Delegacia
de Polícia (presencialmente ou
pela internet) por estelionato ou
tentativa de estelionato.
O mutuário também é orientado
a denunciar seu recebimento para a
companhia por meio de seus canais
oficiais: o site www.cdhu.sp.gov.br
(acessar o menu no lado esquerdo,
clicar em Contato e Localização e
depois em Ouvidoria/Denúncias;
pelo Alô CDHU 0800 000 2348 ou
pelo
e-mail
fraudesde
boletos@cdhu.sp.gov.br e anexar,
cartas, boletos recebidos, print de
conversas e o BO, independentemen-

te de ter sido efetuado ou não um
pagamento.
Outra modalidade de golpe
usa o aplicativo de mensagens
Whats App para oferecer falsas
negociações financeiras. Por isso,
a CDHU reforça ao mutuário que
não negocia nem envia boletos por
WhatsApp; não solicita qualquer
tipo de depósito ou transferência
bancária ou PIX para pagamento de
boletos ou quitação de débitos; e
seus boletos são emitidos apenas
pela Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil, cujos códigos de
barras iniciam com 104 ou 001.
Outra orientação é conferir
sempre o nome do beneficiário
do boleto que chega ao mutuário. Se foi emitido pela CDHU
sempre terá o nome da Cia como
beneficiário e o CNPJ
47.865.597/0001-09, pois a
CDHU não emite boleto em

nome de pessoas físicas ou
CNPJ diferente do informado.
Os endereços de e-mail oficiais da CDHU terminam sempre
com @cdhu.sp.gov.br ou
@apoiocdhu.sp.gov.br. A empresa
não usa e-mail público (gmail,
hotmail, ig e outros). Em caso de
dúvida, consulte apenas os canais
oficiais,
como
o
site
www.cdhu.sp.gov.br ou ligue para
o Alô CDHU: 0800 000 2348,
que está operando regularmente.
Para consultas presenciais, o
mutuário pode procurar um dos
Postos do Poupatempo, onde o
atendimento está funcionando
normalmente, ou agendando um
atendimento nos escritórios regionais da companhia. A CDHU
comunica que está tomando todas as providencias administrativas e judiciais necessárias para
coibir a ação destes golpistas.

Transferência de veículos fica mais
fácil no aplicativo Poupatempo Digital
O serviço de transferência de
propriedade para veículo registrado no mesmo município ou entre cidades do estado de São Paulo, procedimento necessário
quando há mudança de um proprietário para outro, pode ser realizado pelo aplicativo Poupatempo Digital ou no site do Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br). A novidade é que, agora, a opção ganhou
recursos mais práticos para facilitar ainda mais o processo de
forma online.
As informações disponíveis na
base de dados do Detran.SP serão
reutilizadas sem que haja necessidade de preencher, por exemplo, alguns
campos. Caso já conste a comunicação de venda do veículo, com o CPF
do comprador informado, as indicações para placa, Renavam e endereço residencial estarão automaticamente preenchidas. Inclusive, se o
endereço estiver correto não é preciso enviar comprovante de residência, basta apenas confirmar e seguir
adiante no processo.
Com a nova atualização, os
procedimentos para a realização
do serviço ficaram ainda mais

fáceis para os usuários. Selecionar o tipo de documento do veículo (CRV ou ATPV-e), por
exemplo, contará com foto ilustrativa indicando o local correto
para consultar a sequência de números. Também haverá uma lista
de documentos dinâmica, permitindo que os itens sejam inseridos, substituídos ou excluídos
durante a solicitação.
Ao finalizar o processo, o
condutor será direcionado para o
campo de acompanhamento do
serviço de transferência, onde
será possível visualizar o histórico de análise dos documentos
e o status do pedido.
“Seguimos em aprimoramento contínuo na oferta dos serviços eletrônicos pelo Poupatempo. De janeiro a outubro deste
ano, o programa contabilizou
mais de 35 milhões de atendimentos só pelos canais digitais.
Com o avanço das opções online, hoje com 164 serviços, incluindo a novidade para a transferência de propriedade de veículo pelo
app, as pessoas devem optar cada
vez mais pelo atendimento remo-

to, que oferece mais praticidade
e segurança”, diz Murilo Macedo, diretor da Prodesp – Empresa de Tecnologia do Estado –, responsável pela administração do
Poupatempo.
Desde o início da atual gestão, a Prodesp trabalha para ampliar a oferta de serviços digitais
do Poupatempo. Atualmente, são
mais de 160 opções no site, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o
fim de 2021, o objetivo é chegar
a 180 serviços digitais, e a mais
de 240 em 2022.
“Nosso objetivo é ofertar facilidades aos cidadãos paulistas,
a fim que eles possam realizar os
serviços por conta própria, de
maneira descomplicada, objetiva
e sem burocracia, tornando o
Detran.SP cada vez mais digital e
integrado ao Poupatempo. Temos
como premissa otimizar o tempo do cidadão e disponibilizar
uma plataforma que todos possam
acessar de maneira simples”, afirma o diretor-presidente do
Detran.SP, Neto Mascellani.
Para maior comodidade e se-

gurança do motorista, a transferência de propriedade para veículo
registrado no estado de São Paulo,
seja dentro do mesmo município
ou para outro, pode ser solicitada
pela internet, pelo aplicativo Poupatempo Digital ou sites do Poupatempo e Detran.SP, sem necessidade de ir a um posto.
Pelo app ou portal do Poupatempo, basta acessar Serviços >
Veículos > Registro e transferências > Transferência do veículo
> Transferência de propriedade >
Veículo do estado de São Paulo.
Lembrando que, para transferir o veículo, é necessário aprovação do veículo em vistoria no
máximo há 60 dias, verificar Empresas Credenciadas de Vistoria
(ECV), não ter restrição ou bloqueio
que impeça a transferência, ter comunicação de venda em cartório do
estado de São Paulo, os débitos vencidos precisam estar quitados
(IPVA, DPVAT, licenciamento, multas) e a taxa do serviço de transferência paga (R$ 322,90 caso o licenciamento do ano em curso ainda não tenha sido realizado ou, caso
tenha sido, R$ 223,99).

Etecs divulgam pedidos de redução da
inscrição para o Vestibulinho de 2022
Na quarta-feira (17), está
disponível na internet a relação
dos beneficiados com a redução
de 50% do valor da taxa de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs)
para o primeiro semestre de 2022.
Quem não for contemplado com
o desconto poderá entrar com recurso para solicitar nova análise,
nos dias 18 e 19 de novembro, exclusivamente pela plataforma do
Vestibulinho.
O candidato que receber o
benefício deve fazer sua inscrição para o Vestibulinho, exclusivamente pela internet, em um
único curso na Escola Técnica de
sua escolha, até 30 novembro.
As Etecs disponibilizam
computador e acesso à internet
aos interessados na inscrição.
Para usar os equipamentos, será
obrigatório o uso de máscara de

proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário
Institucional do CPS. Os interessados devem entrar em contato
com a sua unidade para confirmar o horário de atendimento e
realizar o agendamento.
A leitura atenta do Manual do
Candidato e o preenchimento da
ficha de inscrição eletrônica,
disponíveis no site é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal
(pai, mãe, curador ou tutor),
quando menor de 16 anos.
A seleção dos candidatos
para o Vestibulinho das Etecs se
dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização
de prova presencial ou online.
O processo seletivo para o primeiro semestre de 2022 oferece
87.415 vagas para os Ensinos Téc-

nico, Integrado, Médio com ênfase e Especialização Técnica.
Esse número inclui 47.070
vagas para os cursos técnicos
presenciais, semipresenciais e
online, destinadas às Etecs e às
classes descentralizadas (unidades que oferecem um ou mais
cursos, sob a administração de
uma Etec) que funcionam por
meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital
(aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação.
Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico as 36.915 vagas estão distribuídas entre os
programas: Novotec Integrado
(com opções em tempo integral
(M-Tec PI), ou em um único período (M-Tec) e Articulação da
Formação Profissional Média e
Superior (AMS), que permite a
conclusão dos Ensinos Médio,

Técnico e Superior Tecnológico em cinco anos, um ano a menos que o período previsto para
cursar as três modalidades.
Já o Ensino Médio com ênfase
(itinerário formativo) oferece
2.725 vagas, enquanto os cursos de
Especialização Técnica disponibilizam 705 vagas, distribuídas entre os
formatos presencial e online.
O Sistema de Pontuação
Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos
à nota final do processo seletivo das Etecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10%
a oriundos da rede pública. Se o
candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.
As dúvidas podem ser direcionadas para os telefones da Capital e Grande São Paulo (11) 34714071 e nas demais localidades:
0800 772 2829 ou pelo site.

Jornal O DIA SP
QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Economia

PÁGINA 3

Governo reduz previsão de crescimento
da economia para 5,1% este ano
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da
Economia reduziu a projeção
para o crescimento da economia
este ano e elevou a estimativa
para a inflação, de 7,9% para
9,7%, por influência da alta nos
preços dos combustíveis e energia elétrica. Os dados estão no
Boletim MacroFiscal divulgado
na quarta-feira, (17).
A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país)
caiu de 5,3% para 5,1% em
2021, em relação ao último boletim, divulgado em setembro.
Entre os fatores que motivaram
a revisão para baixo está a piora
nas condições financeiras do
país, com alta da inflação, elevação mais intensa dos juros e
depreciação do câmbio.
Nos últimos meses, o Banco Central vem promovendo a
elevação da taxa básica de juros,
a Selic, para conter o avanço da
inflação. Hoje, a Selic está fixada em 7,75% ao ano e deve subir novamente na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em dezembro.
Além disso, há piora no cenário internacional. De acordo
com a SPE, assim como no Brasil, na China e em alguns países
europeus há problemas na oferta de energia, com forte elevação dos preços na Europa e racionamento na China. A quebra
de cadeias produtivas também
está prejudicando a indústria e
reduzindo sua produção devido
à falta de insumos.
“Os efeitos negativos na
oferta e a maior demanda global
são notórios e podem ser vistos
na pressão no nível de preços.
Cita-se o elevado nível do preço das commoditites, com destaque para os valores da energia,
alimentos e metais industriais. A

inflação de itens que não são
apenas de alimento e energia tem
assolado diversos países”, diz o
boletim.
No Brasil, a atividade econômica desacelerou ao longo do
terceiro trimestre de 2021, decorrente do desempenho da indústria e do comércio, e houve
estabilização dos indicadores de
produção agropecuária. “Por
outro lado, notou-se continuidade da expansão dos serviços.
Nesse mesmo sentido, indicadores antecedentes e coincidentes
mensais mostram que se mantêm a trajetória de recuperação
da economia no quarto trimestre de 2021”, diz a SPE.
Durante coletiva virtual para
apresentação do boletim (assista à íntegra aqui), o secretário de
Política Econômica, Adolfo Sachsida, destacou alguns fatores
positivos que impulsionam o
crescimento em 2021, como a
forte retomada no mercado de
trabalho, diante da vacinação em
massa e retomada da mobilidade, e o aumento dos investimentos privados. Segundo ele, o governo também segue com a
agenda de consolidação fiscal e
de reformas pró-mercado para o
aumento da produtividade.
“A consolidação fiscal é expressa na redução consistente do
valor da dívida pública em relação ao PIB, seja pela manutenção
do teto de gastos, pilar central na
nossa política macroeconômica,
seja na redução dos três grandes
pilares de gastos que este governo promoveu, a redução de gastos com previdência, funcionalismo e com juros”, disse.
“Temos forte agenda de aumento da produtividade, seja pela
redução da má alocação de recursos, melhoria dos marcos legais para segurança jurídica,
agenda de privatização e concessões, abertura comercial, desbu-

rocratização e melhor ambiente
de negócios”, completou.
Retomada do emprego
As projeções da SPE para o
crescimento da economia em
2021 e da inflação em 2021 e 2022
estão muito próximas das projeções de analistas financeiros. A diferença está na projeção do PIB
para 2022, que o governo prevê
acima da previsão do mercado.
Assim como para este ano, a
SPE diminuiu a projeção para a
expansão do PIB em 2022, de
2,5% para 2,1%. De 2023 em
diante, a projeção de crescimento do PIB é de 2,5%. Já a expectativa do mercado para o PIB do
ano que vem é de crescimento
de 0,93%, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central.
Segundo o boletim, o valor
superior projetado pela secretaria se deve ao alto volume de investimento privado para o ano
que vem, principalmente em infraestrutura, e aos dados positivos do mercado de trabalho, que
vem se recuperando da queda na
pandemia. Apesar da taxa de desemprego ainda estar em patamar
elevado, 13,2% da população
economicamente ativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
“nota-se continuidade da recuperação do emprego, com alta da
população ocupada, tanto informal quanto formal”.
“Nessa crise, o grosso do
desemprego aconteceu no setor
informal. Com a vacinação em
massa e a volta ao trabalho seguro, nós temos um grande crescimento do emprego informal
[voltando aos níveis pré-pandemia], e ele está sendo responsável por uma queda rápida da taxa
de desemprego desocupação”,
explicou o secretário Sachsida.
“A força da retomada no mercado de trabalho nos parece sufi-

ciente para garantir um crescimento do PIB superior a 2% no
ano que vem”, disse.
A estimativa, segundo ele, é
de 5 milhões a mais de trabalhadores no mercado nos próximos
12 meses.
Inflação
A projeção de inflação da
SPE para 2021, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu de
7,9% para 9,7%. O valor encontra-se acima da meta definida
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3,75% para o
ano, bem como acima do limite
superior do intervalo de tolerância, de 1,5 ponto percentual, ou
seja, 5,25%.
Em outubro, puxada pelo aumento de preços de combustíveis e alimentos, a inflação acelerou 1,25%, a maior para o mês
desde 2002, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com
isso, o indicador acumula altas
de 8,24% no ano e de 10,67%
nos últimos 12 meses.
Para 2022, a projeção da
SPE para o IPCA passou de
3,75% para 4,7%. A partir de
2023, a estimativa converge para
a meta: 3,25% em 2023 e 3%
de 2024 em diante. Para 2022 e
2023, as metas do CMN são
3,5% e 3,25%, respectivamente, com o mesmo intervalo de
tolerância, de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
De acordo com o boletim, o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) deverá encerrar este ano com variação de
10%. Já a inflação projetada para
o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI),
que inclui também o setor atacadista e o custo da construção
civil, além do consumidor final,
é de 18,7%. (Agência Brasil)

Produção de motocicletas ultrapassa
1 milhão de unidades no ano
A produção de motocicletas
totalizou 1.004.983 unidades no
acumulado de janeiro a outubro,
o que representa um crescimento de 28,1% na comparação com
o mesmo período do ano passado, quando foram produzidas
784.421 unidades. Em outubro,
saíram das linhas de montagem
108.456 motocicletas, pouco
menos do que as 108.931 unidades produzidas no mês anterior. Em relação a outubro de
2020, houve alta de 19,3%. Os
dados foram divulgados na quarta-feira, (17) pela Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Na avaliação do presidente
da entidade, Marcos Fermanian,
o setor mantém o ritmo de produção aquecido, com a indústria
de motocicletas mostrando uma
evolução positiva em sua curva
de produção ao longo deste ano.
“Esse número é ainda mais significativo quando analisamos o
contexto do ano, que começou
com um primeiro bimestre muito difícil devido a segunda onda
da pandemia do coronavírus em

Manaus, que comprometeu cerca de 100 mil unidades. Desde
então as fabricantes têm imposto um ritmo intenso na produção
para atender a demanda”, disse.
Para os próximos meses,
Fermanian acredita que a demanda deve continuar alta, com a
tendência de que a procura por
motocicletas se mantenha aquecida devido às altas consecutivas nos preços dos combustíveis.
Entretanto, ele alertou para as
instabilidades do cenário macroeconômico. “Além disso, o
veículo é instrumento de trabalho para quem atua nos serviços
de entrega e opção de deslocamento seguro para evitar a aglomeração do transporte público.
Estamos atentos à alta nas taxas
de juros, ao nível de emprego e
outras medidas que podem impactar negativamente a demanda
por motocicletas”, explicou.
Segundo o balanço mensal,
de janeiro a outubro foram emplacadas 937.971 motocicletas,
29% a mais do que no mesmo
período de 2020 (726.973 unidades). Os licenciamentos em
outubro somaram 97 mil unidades. O volume é 10,9% inferior

ao registrado em setembro
(108.816 motocicletas) e 0,9%
maior na comparação com as
96.114 motocicletas emplacadas no mesmo mês do ano passado.
A Scooter foi a categoria que
registrou a maior alta percentual no volume de licenciamentos
em relação aos dez primeiros
meses do ano passado, com
88.340 unidades emplacadas,
aumento de 46,9% sobre 2020.
Em números absolutos, a categoria com maior volume de emplacamentos no acumulado do
ano foi a Street. Foram licenciadas 455.986 unidades, alta de
25,2% em relação ao mesmo
período de 2020 (364.104 motocicletas).
“O perfil do comprador da
Scooter é aquele que quer um
veículo mais fácil de pilotar, ágil
no trânsito e econômico. Essa
praticidade vem conquistando o
consumidor brasileiro”, analisou
o presidente da Abraciclo.
No acumulado do ano, foram
exportadas 46.947 motocicletas, aumento de 79,8% na comparação com as 26.109 unidades
embarcadas no mesmo período

de 2020. Segundo dados do portal de estatísticas de comércio
exterior Comex Stat, que registra os embarques totais de cada
mês, analisados pela Abraciclo, os
principais mercados foram a Argentina, a Colômbia e os Estados
Unidos. Para o mercado argentino, foram embarcadas 13.423
motocicletas, o que representa
28% do volume total exportado.
As exportações para a Colômbia
totalizaram 10.565 unidades
(22% do total exportado). Já os
Estados Unidos receberam
10.501 motocicletas (21,9%).
De acordo com os dados da
Abraciclo, em outubro os embarques de motocicletas para o
mercado externo totalizaram
4.182 unidades. O volume foi
14,2% menor que as 4.872 motocicletas exportadas em setembro e 79,5% superior na comparação com o mesmo mês do
ano passado (2.330 unidades).
Os três principais destinos das
motocicletas foram a Argentina
(1.240 unidades e 24,1% do total exportado), o Canadá (1.134
unidades e 22,1%) e os Estados
Unidos (1.114 unidades e
21,7%). (Agência Brasil)

Caixa Econômica Federal inicia
pagamento do Auxílio Brasil
Cerca de 14,5 milhões de
famílias começaram a receber na
quarta-freira, (17) a primeira
parcela do Auxílio Brasil. As datas seguirão o modelo do Bolsa
Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis
do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).
Com valor médio de R$
217,18 neste mês, a parcela de
novembro começará a ser paga
hoje para os beneficiários de NIS
com final 1 e terminará no dia 30
para os beneficiários de NIS com
final 0. Assim como no Bolsa
Família e no auxílio emergencial, o pagamento será feito pela

Caixa Econômica Federal. O governo trabalha para que o programa chegue a 17 milhões de famílias nos próximos meses.
Quem recebia o Bolsa Família não precisará ir aos centros de
Referência de Assistência Social (Cras) para refazer o cadastro.
O Auxílio Brasil usará a mesma
base de dados do antigo programa social. Apenas nos casos em
que o usuário precisar atualizar
informações, como mudanças na
família e na documentação do
responsável familiar há menos de
dois anos, será necessário procurar o Cras para atualizar os dados.
O beneficiário poderá consultar informações sobre as da-

tas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: o novo
aplicativo Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social
e o aplicativo Caixa Tem, usado
para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
O novo programa social terá
três benefícios básicos e seis
suplementares, que podem ser
adicionados caso o beneficiário
arranje um emprego ou tenha um
filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas.
Podem receber o Auxílio
Brasil as famílias com renda per
capita de até R$ 100, conside-

radas em situação de extrema
pobreza, e aquelas com renda per
capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.
No Bolsa Família, os valores das
linhas de extrema pobreza e pobreza eram, respectivamente, de
R$ 89 e de R$ 178 por pessoa.
A Agência Brasil elaborou
um guia de perguntas e respostas sobre o Auxílio Brasil. Entre
as dúvidas que o beneficiário
pode tirar estão os critérios para
integrar o programa social, os
nove tipos diferentes de benefícios e o que aconteceu com o
Bolsa Família e o auxílio emergencial, que vigoraram até outubro. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

OMS acende sinal de
alerta: mortalidade
por covid-19 sobe
na Europa
Relatório divulgado na quarta-feira, (17) pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) estima em 5% o aumento das mortes
associadas à covid-19 na Europa, durante a última semana. Na
América, os óbitos causados pelo novo coronavírus caíram 3%.
No Pacífico Ocidental, região que inclui a China, as mortes
associadas à doença caíram em 5%, ao passo que no Mediterrâneo Oriental a queda foi de 14%.
Já no sul e no leste da Ásia, incluindo a Índia, os casos mortais de covid-19 aumentaram em 1%. A África viu os casos subirem 3%.
Os cálculos da OMS resultam das notificações que recebe
dos diferentes países.
Em nível mundial, na última semana houve 50 mil óbitos adicionais, número que estabilizou. Quanto às infecções, elas cresceram 8% na Europa e na América e caíram 33% na África.
No Velho Continente, a incidência de casos por 100 mil habitantes (230) foi maior do que em qualquer outra região. A
América teve incidência de 74 infecções por 100 mil habitantes.
No período analisado pela OMS, Estados Unidos, Rússia,
Alemanha, Reino Unido e Turquia apresentaram os maiores números de casos de infecção pelo novo coronavírus.
A covid-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, identificado
há quase dois anos em Wuhan, no centro da China, fez já mais de
5,1 milhões de mortos.
O número de infecções em todo o planeta subiu, em 23 meses, a 252 milhões. (Agência Brasil)

Situação da covid-19 na
Alemanha é dramática,
diz Angela Merkel
A situação da covid-19 na Alemanha é dramática, disse na
quarta-feira (17) a chanceler Angela Merkel, pedindo um esforço para distribuir doses de reforço mais rapidamente e apelando
aos que não acreditam na vacinação para que mudem de ideia.
O Instituto Robert Koch informou hoje que os casos confirmados aumentaram em 52,82 mil à medida que a quarta onda da
pandemia ganha força na Europa.
“Não é tarde demais para optar por uma primeira vacina”, disse Merkel a um congresso de prefeitos de cidades alemãs. “Todos que são vacinados se protegem e protegem os outros. E se
um número suficiente de pessoas for vacinado, essa é a saída
para a pandemia”, acrescentou.
Para Angela Merkel, é preciso um “esforço nacional” para
conseguir uma distribuição em massa de doses de reforço de
vacinas contra a covid-19, uma vez que a proteção oferecida pelos imunizantes começa a diminuir seis meses após a aplicação
da segunda dose. (Agência Brasil)

Senado do Chile
rejeita impeachment
de presidente Piñera
O Senado do Chile rejeitou na terça-feira um processo de
impeachment contra o presidente Sebastián Piñera por suspeitas
de irregularidades na compra e venda de uma empresa de mineração, reveladas pela investigação jornalística conhecida como
“Pandora Papers”.
O impeachment foi rejeitado por pelo menos 14 dos 43 senadores, além de ao menos uma abstenção. A oposição precisava
de 29 votos a favor para remover o presidente, que agora deverá
terminar seu segundo mandato em março do próximo ano.
A decisão do Senado foi tomada cinco dias antes das eleições presidenciais, nas quais Piñera não irá concorrer.
O impeachment de Piñera havia sido aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados. (Agência Brasil)

Eletrobras tem lucro
líquido de R$ 965 mi
no terceiro trimestre
A Eletrobras registrou um
lucro líquido de R$ 965 milhões
no terceiro trimestre deste ano.
O resultado, divulgado hoje à
noite (16) pela estatal, é inferior ao do segundo trimestre, que
foi de R$ 2,5 bilhões.
O desempenho operacional,
principalmente no segmento de
transmissão, e a repactuação do
risco hidrológico, déficit entre
garantia física das hidrelétricas
e a energia produzida por elas,
foram os responsáveis pelo re-

sultado positivo.
O resultado do líquido recorrente foi de R$ 3,7 bilhões. O Ebitda (sigla que
pode ser traduzida como lucros antes de juros, impostos,
depreciação e amortização)
foi de R$ 5,6 bilhões.
No terceiro trimestre do ano,
a empresa investiu R$ 1 bilhão,
sendo R$ 570 milhões na geração de energia. Destes R$ 375
milhões foram destinados à Usina de Angra 3. (Agência Brasil)
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DECLARAÇÃO A PRAÇA“EXTRAVIO”
Eu, Daniel Moreira Lima, portador da cédula de identidade RG nº 33.653.219-2, inscrito
no CPF nº 329.672.208-41, DECLARO para os devidos fins de direito e para os
devidos fins, que foi EXTRAVIADO meu diploma do curso Técnico de Enfermagem,
razão pela qual solicito a expedição da 2ª (segunda) via. Declaro, outrossim, que me
comprometo a inutilizar o documento anteriormente expedido, caso seja localizado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃODAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ELETIVA. O
Presidente do CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, no uso de
suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados da Entidade,
para a Assembleia Geral Extraordinária Eletiva, que ocorrerá em Formato Híbrido no
dia 20 de novembro de 2021, às 09:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1. Prestação de contas do exercício anterior 2020; 2. Aprovação da prestação
de contas 2020; 3. Eleição de alguns membros da Diretoria. 4. Informes gerais. São
Paulo, 17 de Novembro de 2021. VALDEYR DOS SANTOS AIRES – Presidente.
SINDICATO DOS AGENTES VISTORES E AGENTES DE APOIO FISCAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SAVIM
R.Cel. Xavier de Toledo, 316 – 12º and. – Cj. 120 – Centro
São Paulo – SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária
Nos termos dos artigos 6º, 7º; 9º, 10 e 11 e demais disposições dos Estatutos Sociais
atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados convocados para a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no dia 30/11/2021, com início às 10h00, em primeira chamada,
na sede do Sindicato. ORDEM DO DIA: Aprovação da Proposta Orçamentária para o
exercício do ano 2022. São Paulo, 18 de novembro de 2021. MARIO ROBERTO
FORTUNATO - Diretor Presidente.
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Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 05/08/2021, às 11h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da
presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de
Administração aprovaram: (i) eleger os Srs. Ryoji Koga, RNM F375543D e CPF/ME nº 111.265.371-60, para o cargo de Diretor de
Operações e Tetsunori Sawanishi, RNM F3529882 e CPF/ME nº 244.951.738-39, para o cargo de Diretor, ambos com mandato de 1 ano.
Os Diretores eleitos tomaram posse dos respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio e
declararam para os fins de direito que não se encontram impedidos por lei especial de exercerem atividades empresariais; (ii) consolidar a
composição da Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, RG nº 10.306.388 SSP/SP e CPF/ME nº 035.364.118-94, designado
“Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP e CPF/ME nº 105.600.108-93, designado “Diretor Comercial”;
c) Sosuke Kobayashi, RNE nº G342877-9 DELEMIG/SR/SP e CPF/ME nº 800.225.509-76, designado “Diretor”; d) Tomoaki Ichimura,
RNM F3530852 e CPF/ME nº 244.940.888-62, designado “Diretor”; e) Ryoji Koga, RNM F375543D e CPF/ME nº 111.265.371-60,
designado “Diretor de Operações da Companhia”; e f) Tetsunori Sawanishi, RNM F3529882 e CPF/ME nº 244.951.738-39, designado
“Diretor”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Tomohiro Shiraki - Presidente e José
Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tomohiro Shiraki, José Feres Kfuri Júnior, Jun Shiihara,
Masayuki Nakazawa, Koichi Nagashima. JUCESP nº 475.987/21-4 em 01/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 10/08/2021, às 14h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da
presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: os Acionistas decidiram (i) eleger o Sr. Ryoji Koga,
RNM F375543D e CPF/ME nº 111.265.371-60, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de
01 ano, o qual tomará posse de seu cargo mediante assinatura dos respectivo termo de posse, dentro do prazo de 30 dias, a contar da
presente assembleia; (ii) consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia: Tomohiro Shiraki, passaporte
nº TZ1239965, expedido pelas autoridades do Japão, nomeado como Presidente do Conselho de Administração; Jun Shiihara, passaporte
nº TK0412544, expedido pelas autoridades do Japão; José Feres Kfuri Júnior, RG nº 10.306.388 SSP/SP e CPF/ME nº 035.364.118-94;
Masayuki Nakazawa, passaporte nº TZ1019165, expedido pelas autoridades do Japão; Koichi Nagashima, CRNM nº V682066T,
DELEMIG/SR/SP e CPF/ME sob nº 234.219.348.35; e Ryoji Koga, RNM F375543D e CPF/ME nº 111.265.371-60. A presente ata é
publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente, Marcos Elias Simantob Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p.p. Koichi Nagashima, e Koichi Nagashima. JUCESP nº 506.550/21-7 em 19/10/2021.
Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - 2021
O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo – SINDILEX, representado pela sua Presidente, Sônia Maria Corrêa
Alves, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca toda a sua
categoria para efetuar Atualização Cadastral, nos termos do inciso VI, artigo 51º do
Estatuto.A atualização pode ser feita através do e-mail sindilex@sindilex.org.br,pelo
telefone 3104.1023 ou pelo WhatsApp (11) 96607.9578,até o dia 29 de novembro de
2021. Tal atualização será para que o sindicalizado recebaas instruções para participar
da eleição online, na forma do art. 59 e do Art. 62, §3º do Estatuto, eleição que se dará
na forma de Assembleia Geral Ordinária de Eleição, no dia 06 de dezembro e 2021, das
10h às 17h. São Paulo, 19 de novembro de 2021. Sônia Maria Corrêa Alves - Presidente
– Sindilex.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação dos Participantes e Assistidos de Fundações e Sociedades Civis de
Previdência Complementar da Área de Telecomunicações ASTEL-ESP, com sede a
Rua Carlos Petit, 161–cj. 52 Vila Mariana– São Paulo – Capital, convoca os (as)
Senhores (as) associados (as) a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, em
sua sede social, em concordância com o artigo 14º do Estatuto Social da ASTEL-ESP,
no dia 25/11/2021, às 09:00 horas, em primeira convocação, não havendo quórum, às
10:00 horas, em segunda convocação, com o número de associados presentes, para
apreciação da seguinte ordem do dia: 1. Esclarecimentos a respeito do atual estágio
e do interesse da ASTEL-ESP no acompanhamento do Processo nº 002172130.2005.8.19.0001, que tramitou na 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/
RJ, ajuizada pela FENAPAS em face da SISTEL, TELESP (Telefônica) e outras,
atualmente em curso na 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, Processo nº 509719238.2021.4.02.5101, em razão do deslocamento de competência fundamentado no
interesse jurídico da PREVIC na ação judicial. 2. Deliberação sobre o encaminhamento
do assunto descrito no item “1” deste Edital, com a consequente autorização para que
a Diretoria Executiva da ASTEL-ESP contrate advogado objetivando patrocinar e
defender os interesses da associação na respectiva açãojudicial em trâmite na Justiça
Federal. São Paulo, 17de novembro de 2021. José Carlos Wenceslau - Presidente do
Conselho de Administração.

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.)
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SDJDPHQWRDFUHVFLGDGRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGDSDUWHH[HTXHQWHDUELWUDGRVHP GH]SRUFHQWR VREUHRYDORUDWXDOL]DGR
GRGpELWRFRQIRUPHSHGLGRLQLFLDOFXMDFySLDVHJXHDQH[DHID]SDUWHLQWHJUDQWHGHVWH&DVRR DV H[HFXWDGR DV HIHWXHR
SDJDPHQWRQRSUD]RDFLPDDVVLQDODGRRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVVHUmRUHGX]LGRVSHODPHWDGH DUW$SDUiJUDIR~QLFRGR
&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO 1RSUD]RSDUDHPEDUJRVUHFRQKHFHQGRRFUpGLWRGR D H[HTXHQWHHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGH
WULQWDSRUFHQWR GRYDORUHPH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVGHDGYRJDGRR DV H[HFXWDGR DV SRGHUi mR UHTXHUHU
DXWRUL]DomRGR-Xt]RSDUDSDJDU HP RUHVWDQWHGRGpELWRHPDWp VHLV SDUFHODVPHQVDLVFRUULJLGDVSHOD7DEHOD3UiWLFDGR7ULEXQDO
GH-XVWLoDHDFUHVFLGDVGHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrV $UW$GR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO 2QmRSDJDPHQWRGHTXDOTXHU
GDVSUHVWDo}HVLPSOLFDUiGHSOHQRGLUHLWRRYHQFLPHQWRGDVVXEVHTHQWHVHRSURVVHJXLPHQWRGRSURFHVVRFRPRLPHGLDWRLQtFLR
GRVDWRVH[HFXWLYRVLPSRVWDDRH[HFXWDGRPXOWDGH GH]SRUFHQWR VREUHRYDORUGDVSUHVWDo}HVQmRSDJDVHYHGDomRj
RSRVLomRGHHPEDUJRV DUW$GR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO 1mRHIHWXDGRRSDJDPHQWRQHPRSDUFHODPHQWRPXQLGR
GDVHJXQGDYLDGRPDQGDGRRRILFLDOGHMXVWLoDSURFHGHUiGHLPHGLDWRj3(1+25$H$9$/,$d2GHWDQWRVEHQVTXDQWRVEDVWHP
SDUDDVDWLVIDomRGDGtYLGDODYUDQGRVHRFRPSHWHQWHDXWRLQWLPDQGRVHRH[HFXWDGRGHWDLVDWRVQDPHVPDRSRUWXQLGDGHH
HIHWLYDQGRVHRGHSyVLWRQDIRUPDGDOHL&DVRQmRVHMDPORFDOL]DGRVEHQVR DV H[HFXWDGR DV GHYH P VHULQWLPDGR DV DLQGLFi
ORVHP FLQFR GLDVVRESHQDGHPXOWDGHDWpGRYDORUGDFDXVDVHFRQVWDWDGDRPLVVmR DUWVHGR&yGLJRGH
3URFHVVR&LYLO (QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVH
WHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD
1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEUR
GHH

CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 31/08/2021, às 11h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da presença
da totalidade dos Membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração
aprovaram, por unanimidade de votos: (i) eleger o Sr.

QUINTA-FEIRA,18 DE NOVEMBRO DE 2021
6ª Vara da Fazenda Pública
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido
nos autos do PROC. Nº 1052946-06.2019.8.26.0053. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro
Central - Fazenda Pública / Acidentes, Estado de São Paulo,
Dr(a). Liliane Keyko Hioki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Mobibrasil
Transporte São Paulo Ltda. move uma Desapropriação Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 sob n.
1052946-06.2019.8.26.0053, em face de Kompac Serviços
Engenharia e Desenvolvimento Ltda, CNPJ n.
30.504.880/0001-02, e Property Administração e Incorporação
Ltda, CNPJ n. 17.812.591/0001-02, objetivando o imóvel
localizado na Estrada do Alvarenga n. 4.000, Bairro Pedreira,
nesta Capital, matrícula n. 324.422 do 11º CRI/SP, contribuinte
n. 161.173.0135-8, declarado de utilidade pública pelo Decreto
Municipal n. 55.935 de 14-02-2015. Para o levantamento dos
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei n. 3.365/41, o
qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
09 de novembro de 2021.
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BJP Participações Ltda

NIRE 35.228.810.417 - CNPJ N° 21.512.303/0001-63
Extrato da Ata de Retiﬁcação da Reunião dos Sócios em 04.03.2021
Data, Local: 19.10.2021, em sua sede, Avenida Santo Amaro, 3330, Conjunto 81, São Paulo/SP, os sócios representando a totalidade do capital, com o objetivo de Retiﬁcar a Ata da Reunião de Sócios realizada em 04.03.2021, regularmente publicada no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia SP, de 10.03.2021, com o ﬁm especíﬁco de deliberar sobre a redução do Capital Social de R$ 700.000,00 para R$ 390.000,00, para constar que a referida redução
do capital em R$ 310.000,00 foi realizada em virtude do mesmo estar excessivo aos objetivos da sociedade e seguindo a participação proporcional de cada sócia na sociedade, sendo assim distribuída: À sócia Berenice Costa Brito no
valor de R$ 256.401,00, que será pago à sócia com os veículos: a) Veículo marca Ford, modelo Fusion FWD GTDI, ano
2014/2014 no valor de R$ 101.000,00; b) Veículo marca Chevrolet Montana LS 1.4, ano 2015/2014 no valor de R$
39.000,00; c) Veiculo marca Chevrolet Cruze LT NB, ano 2012/2013 no valor de R$ 50.000,00 e, d) Veículo marca Hyundai HB20 1.6 Premium no valor de R$ 66.401,00; e Jessica Pronunciato Amato no valor de R$ 53.599,00, que será pago
à sócia com os veículos: a) Ranger Rover Evoque Prestige, ano 2013/13 no valor de R$ 50.000,00 e, b) o valor de R$
3.599,00 em moeda corrente nacional, cancelando-se as cotas respectivas. Foi aprovado pelos presentes, sem qualquer
restrição. Esta Ata de Retiﬁcação será arquivada na JUCESP juntamente com a alteração contratual e a Ata da Reunião
de Sócios realizada em 04.03.2021, regularmente publicada no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia SP,
edição de 10.03.2021. Nada mais. Sócios: Berenice Costa Brito; Jessica Pronunciato Amato.

EDITAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EDIFÍCIOS DE SÃO PAULO, ZELADORES, PORTEIROS,
CABINEIROS, VIGIAS, FAXINEIROS, SERVENTES E OUTROS - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - O
Sindicato dos Empregados de Edifícios de São Paulo, Zeladores, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes
e Outros, através de seu Presidente Sr. Paulo Roberto Ferrari, convoca os empregados de pessoas jurídicas
constituídas em condomínios horizontais e verticais de prédios e edifícios comerciais, industriais, residências e
mistos, horizontais e verticais, Zeladores, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros e/ou por
esses contratados correspondentes à base territorial do município de São Paulo/SP, associados quites e em pleno
gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 26 de novembro de 2021
ás 11:00 hs na sede da Entidade, sito à Rua Sete de Abril nº 34, 10º andar, CEP: 01044-000, Centro - São Paulo/
SP, respeitando-se as normas de segurança e saúde, em razão da pandemia causada pela COVID-19, a ﬁm de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e aprovação da ata da assembleia anterior; b) Leitura,
discussão e aprovação da proposta orçamentaria para o exercício de 2022. Se na hora acima aprazada não
houver “quórum”, a Assembleia será realizada em segunda convocação uma hora após com os presentes, cujas
deliberações terão plena validade, relativamente aos assuntos em pauta. São Paulo, 18 de novembro de 2021.
Paulo Roberto Ferrari - Presidente.
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Servy Participações S.A.
CNPJ nº 11.004.910/0001-69 - NIRE 35.300.370.431
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 21.09.2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 21.09.2021, às 15 hs, na sede da Servy Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade
de São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, nº 3.229, conjunto 906 a 909, Sala 1, Jardim Paulista, CEP 01.407-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam as assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Carlos Leal Villa e secretariados pela Sra. Sandra Molinero. 4. Ordem do Dia: (a) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício ﬁndo em 31.12.2020, tomando as contas dos administradores e deliberando sobre a destinação do lucro líquido do exercício; (b) deliberar sobre a distribuição de dividendos; (c) deliberar sobre a eleição da Diretoria. 5. Deliberações Tomadas Por Unanimidade: 5.1. Foi aprovada a lavratura da presente ata,
na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, e considerada regular a Assembleia, na forma do artigo
124, §4º da mesma lei, tendo a assembleia sido realizada por meio digital, com manifestação dos acionistas à distância. 5.2.
Foram lidas, discutidas e aprovadas as contas relativas ao exercício social ﬁndo em 31.12.2020, acompanhadas do relatório
do auditor independente, publicadas no “Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo” na edição de 18.09.2021, pág. 23 e no “Jornal O Dia SP” na edição de 18, 19 e 20.09.2021, pág. 6. 5.3. Os acionistas, na forma dos artigos 132 e 133, §4º da Lei das
S.A., consideraram sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância dos prazos para aprovação e publicação dos documentos mencionados no item acima. 5.4. O lucro líquido da Companhia em 2020 foi de R$ 191.400.200,69, o qual foi utilizado para absorção dos prejuízos acumulados no importe de R$ 90.587.865,74, após o que foi aprovada a destinação do
valor de R$ 5.495.186,00 para a reserva legal. Com base no artigo 196 da Lei das S.A., os acionistas titulares de 100% do capital social deliberaram, com base em orçamento de capital elaborado pela administração e arquivado na sede social, reter
o saldo do lucro líquido após destinações acima. 5.5. A seguir, os Acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a reeleição da Sra. Sandra Molinero para o cargo de Diretora Presidente e do Sr. Ney Lopes Moreira Castro para o cargo de
Diretor, ambos a seguir qualiﬁcados, pelo prazo de 2 anos. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: Diretora Presidente: Sandra Molinero, brasileira, divorciada, advogada, RG nº 27.813.012-4 SSP/
SP e CPF/ME nº 213.137.298-17; e Diretor: Ney Lopes Moreira Castro, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG
nº 35.406.725-4 SSP/SP e CPF/ME nº 071.849.228-59, ambos residentes nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Nove de Julho, nº 3.229, conjunto 906 a 909, sala 1, Jardim Paulista, CEP: 01.407-000, cidade e Estado de São
Paulo, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações ﬁnanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2022. 5.6. Os diretores eleitos, presentes à Assembleia, tomaram posse de seus cargos e declaram não estar legalmente impedidos de assumirem os respectivos cargos, nem estarem condenados a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.7. Por ﬁm, os acionistas resolveram aprovar a remuneração global da administração para o exercício de 2021, no valor total de R$ 600.000,00. 6. Encerramento: Nada mais a se tratar,
foi encerrada esta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Presidente - Carlos Leal Villa; Secretária - Sandra Molinero. Acionistas Presentes: Servy Investments Ltd., 1st ﬂoor, Midas House, 2
Knoll Rise, Orpington, Kent, United Kingdom (representada por Carlos Leal Villa) e Carlos Leal Villa. Confere com original lavrado em livro próprio. São Paulo, 21.09.2021. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente; Sandra Molinero - Secretária. Acionistas:
Servy Investments Ltd. - Carlos Leal Villa; Carlos Leal Villa. Diretores Eleitos: Sandra Molinero - Diretora Presidente; Ney Lopes Moreira Castro - Diretor. JUCESP 512.773/21-0 em 25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS,
expedido nos autos do PROC. Nº 0022128-40.2009.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de
Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes, Est ado de São Paulo, Dr(a). ANT ONIO
AUGUSTO GALVAO DE FRANCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA
LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Ação de Desapropriação contra Mitto Engenharia
e Construções Lt da – CNPJ 56.371.172/0001-26, SILVA PORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA – CNPJ 54.744.737/0001-02, CHARLES LUIZ DOTTO BATISTA – CPF 638.239.268-63, MANUELA
DE ALMEIDA PIMENTEL – CPF 213.683.148-80, OLGA SCAGLIONE DE ALMEIDA – CPF 12.854.868-05,
MARIA LUIZA CAMARGO DE ALMEIDA – CPF 049.110.908-39, objetivando a desapropriação da área de
2.037,50m² (somente terreno), integralidade do imóvel matrícula nº 156.724 do 15º CRI - Contribuinte nº
170.033.0029-9, imóvel este situado na Rua Dep. Laércio Corte (lotes 07, 08 e 09) e Rua Itajuni (lotes 25, 26,
27 e 28), da Quadra A – Jardim Recanto do Morumbi, mediante pagamento de indenização no valor de R$
1.112.674,00 - valor base para setembro de 2009, declarados de utilidade pública para implantação do Melhoramento
“Plano de Urbanização de Paraisópolis, Vila Perimetral e Equipamentos Públicos” e conforme Decreto nº
3.365/41. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de
10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual,
por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 10 de novembro de 2021.
17 e 18.11

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 16ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 21º andar - salas nº 2116 / 2126 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171-6140 - São Paulo-SP - E-mail:upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO
- Prazo de 20 (vinte) dias - Processo nº 1066675-21.2020.8.26.0100. A MMª
Juíza de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra. GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
FREDERICO MIGUEL PREZA PEDREIRA ELIAS DA COSTA (RG60.961.677-8;
CPF 234.530.008-62), administrador da OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.
(“AVIANCA”), que DIÓGENES TADEU DE MORAES lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM, visando a condenação no reembolso de R$17.695,00, referente a
passagens aéreas pagas à corré, a qual no entanto deixou de operar a rota São
Paulo/BR - Miami/US; no pagamento de R$14.396,09 pelos danos suportados,
devidamente corrigidos, com juros de mora, custas, honorários e demais cominações
legais. Nestas condições, estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e
ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 05 de novembro de 2021.
17 e 18/11

Edital para conhecimento de terceiros. Processo nº. 1048195-61.2021.8.26.0002. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família
e Sucessões do Foro Regional II ± Santo Amaro, Dra. Vanessa Vaitekunas Zapater, julgo PROCEDENTE o pedido a fim de
decretar a interdição de Gilda Mielli, que padece de transtornos mentais, depressão e demência na doença de Alzheimer - CID
10, F32.0, F42.1 e F00.1, que a tornam absolutamente incapaz para atividades laborativas e para os atos da vida civil de natureza
negocial e patrimonial, nomeando-lhe curadora definitiva a requerente Debora Tarrago. São Paulo, 15 de outubro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1000436-85.2019.8.26.0224O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) José Carlos
de Oliveira Silva, Brasileiro, RG 50449039, CPF291.619.718-47, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o valor de R$
17.794,55 (nov/2018), referente a colisão no veículo Honda HR-V, ano/modelo 2015/2016, Placas GAA 3312, em julho/2017.
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. Expede-se o presente edital para citação do(s) supramencionado(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias, oferecer contestação. 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 Guarulhos, aos 27 de outubro de 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0054227-20.2012.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ANDRE GONZAGA, RG 3.262.349, CPF 058.638.218-68, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação
de cobrança pelo Procedimento Sumário por parte de Associação de Instrução Popular e Beneficência - SIPEB, objetivando
o recebimento de R$ 11.620,56 (Novembro/2012), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes para o ano letivo de 2009. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0056054-79.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA CARDOSO
DOS REIS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marta Janete Puche, CPF 045.884.598-13, que, nos autos
do Cumprimento de Sentença requerido por Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social Colégio São Luis CNPJ 33.544.370/0014-63, foi deferida a intimação do bloqueio realizado sobre a
quantia de R$ 450,25 pelo sistema SISBAJUD (fls. 48/50 dos autos). Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que no prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias supra,
ofereça impugnação, sob pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1030726-36.2020.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro
Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP, na forma da
Lei, etc... Faz Saber Elenildo Gomes da Silva CPF: 360.834.103-04, que De Nigris Distribuidora de
Veículos Ltda CNPJ: 61.591.459/0001-00 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando
o recebimento de R$ 11.276,55 (Junho/2020), representada pelo inadimplemento de duplicatas mercantis. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo
contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 17/09/2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1015901-89.2017.8.26.0100. A Dra. Elaine Faria Evaristo, Juíza de Direito
da 20ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Luiz Gustavo Vieira CPF: 018.190.278-80, que
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A CNPJ: 33.337.122/0001-27 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
o recebimento de R$ 538.572,93 (Fevereiro/2017), representada por 31 duplicatas mercantis. Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada
ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária de juros de 1% ao mês, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 30 de setembro de 2021.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 1041798-81.2001.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Horácio de
Lira e Silva CPF: 021.610.658-31, que nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por Associação
Colégio Espanhol de São Paulo CNPJ: 62.938.774/0001-15 (entidade mantenedora do Colégio Miguel de
Cervantes), foi deferida a intimação da penhora realizada sobre a quantia de R$ 552,93, referente ao saldo
existente no plano de previdência do Bradesco Seguros S/A, produto VGBL, matrícula 68772980, proposta 55
0358518, depositado judicialmente às fls. 516/517. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a
intimação da penhora por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça
impugnação, sob pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA,18 DE NOVEMBRO DE 2021
Nova Atlantis Participações Ltda

CNPJ 11.101.923/0001-56
Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais, R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2013 2012 2013 2012 Passivo
2013 2012 2013 2012
(Não
(Não
(Não
(Não
auditado)
auditado)
auditado)
auditado)
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
- 1.008
15 Contas a pagar
15
2
880
227
Aplicações ﬁnanceiras
35
19 9.676 8.880 Obrigações tributárias
686
521
Outras contas a receber
345
285
15 Partes relacionadas
13
Adiantamentos
103
14 Total do passivo circulante
15
15 1.566
748
Partes relacionadas
1
Não circulante
Impostos a recuperar
- 3.148 1.605
Exigível a longo prazo:
Total do ativo circulante
381
19 14.220 10.529
Outras contas a pagar
- 4.201 2.357
Não circulante
Total do passivo não circulante
- 4.201 2.357
Realizável a longo prazo:
Partes relacionadas
85
- Patrimônio líquido
539
539
539
539
Impostos a recuperar
22
- Capital social
76
16
76
16
Participações societárias
8.949 7.962
- Reserva legal
8.711 7.500 8.711 7.500
Imobilizado
318
267 Reserva de lucros
9.326 8.055 9.326 8.055
Intangível
11
4
533
364 Total do patrimônio líquido
Total do ativo não circulante
8.960 8.051
873
631 Total do passivo
Total do ativo
9.341 8.070 15.093 11.160
e patrimônio líquido
9.341 8.070 15.093 11.160
Ativo

Demonstrações dos resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
2013
2012
2013
2012
(Não
(Não
auditado)
auditado)
Receita líquida de prestação de serviços - 9.171 9.606
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(50)
(26) (4.580) (2.458)
Depreciações e amortizações
(141)
(19)
Outras receitas operacionais
1.331 7.444 1.785
98
Resultado operacional
antes do resultado ﬁnanceiro
1.281 7.418 6.235 7.227
Resultado ﬁnanceiro
Receitas ﬁnanceiras
1
5
313
475
Despesas ﬁnanceiras
(44)
(36)
Total
1
5
269
439
Lucro/prejuízo antes do imposto de
renda e da contribuição social
1.282 7.423 6.504 7.666
Imposto de renda e contribuição social (8)
(1) (1.847) (2.260)
Lucro líquido do exercício
1.274 7.422 4.657 5.406
Média ponderada das
ações no ﬁm do exercício
539
539
539
539
Lucro líquido básico e diluído por lote
de mil ações do capital social
A Diretoria
Contador: Aline Aparecida Lima de Santos - CRC 1SP301316/O-3
no ﬁm do exercício - R$
2,3636 13,7699 8,6401 10,0297
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia

Nova Atlantis Participações Ltda

CNPJ 11.101.923/0001-56
Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais, R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
2014 2013
Ativo
2014 2013 2014 2013 Passivo
Circulante
Circulante
20
15
Caixa e equivalentes de caixa
- 5.887 1.008 Contas a pagar
Aplicações ﬁnanceiras
7
35 16.898 9.676 Debêntures securitização ﬁnanceira
Obrigações tributárias a recolher
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 455.351
Partes relacionadas
4
Outras contas a receber
345 1.427
285 Total do passivo circulante
24
15
Estoques
45
- Não circulante
Adiantamentos
33
302
103 Exigível a longo prazo:
Partes relacionadas
201
1
- Outras contas a pagar
Impostos a recuperar
2
341 3.148 Debêntures securitização ﬁnanceira
Total do ativo circulante
243
381 480.251 14.220 Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Não circulante
Capital
social
539
539
Realizável a longo prazo:
Reserva legal
88
76
Impostos a recuperar
- 6.311
22
Reserva de lucros
9.950 8.711
Participações societárias
10.345 8.949
- Total do patrimônio líquido
10.577 9.326
Imobilizado
245
318 Participação de quotistas
Intangível
13
11
577
533
não controladores
Total do ativo não circulante 10.358 8.960 7.133
873 Total do passivo
Total do ativo
10.601 9.341 487.384 15.093
e patrimônio líquido
10.601 9.341

Consolidado
2014 2013

Demonstrações dos resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
583
641 Receita líquida de prestação de serviços - 7.282 10.941
124.888 71.632 Receitas (Despesas) operacionais
536
823 Despesas gerais e administrativas
(265)
(179) (113.562) (26.267)
- Depreciações e amortizações
(169)
(175)
1.431
- Outras receitas operacionais
1.279 1.429 1.357
375
127.438 73.096 Resultado operacional
antes do resultado ﬁnanceiro
1.014 1.250 (105.092) (15.126)
Resultado ﬁnanceiro
- Receitas ﬁnanceiras
2
1 241.987 75.461
11.039 7.757 Despesas ﬁnanceiras
(3)
(2) (132.162) (54.440)
321.453 396.010 Total
(1)
(1) 109.825 21.021
332.492 403.767 Lucro/prejuízo antes do imposto
de renda e da contribuição social 1.013 1.249 4.733 5.895
539
539
Imposto de renda e contribuição social - (2.215) (1.567)
88
88
1.013 1.249 2.518 4.328
7.934 9.950 Lucro líquido do exercício
- 2.625 4.384
8.561 10.577 Lucro líquido dos controladores
Lucro (prejuízo) dos não controladores
(107)
(56)
Média
ponderada
das
(107)
(56)
ações no ﬁm do exercício
539
539
539
539
468.384 487.384 Lucro líquido básico e diluído por lote
de mil ações do capital social
A Diretoria
Contador: Aline Aparecida Lima de Santos - CRC 1SP301316/O-3
no ﬁm do exercício - R$
1,8794 2,3173 4,6716 8,1058
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia
Consolidado
2015 2014

Demonstrações dos Resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
2016
2015
2016
2015
836
583 Receita líquida de prestação de serviços - 10.276 7.282
159.063 124.888 Receitas (Despesas) operacionais
1.029
536 Despesas gerais e administrativas
(621)
(265) (148.554) (113.562)
- Depreciações e amortizações
(232)
(169)
2.433 1.431 Outras receitas operacionais
(1.046) 1.279 1.839 1.357
163.361 127.438 Resultado operacional
antes do resultado ﬁnanceiro
(1.667) 1.014 (136.671) (105.092)
Resultado ﬁnanceiro
- Receitas ﬁnanceiras
5
2 218.987 241.987
1.757 11.039 Despesas ﬁnanceiras
(2)
(3) (76.636) (132.162)
472.756 321.453 Total
3
(1) 142.351 109.825
474.513 332.492 Lucro/prejuízo antes do imposto de
renda e da contribuição social
(1.664) 1.013 5.680 4.733
539
539
Imposto de renda e contribuição social (3)
- (1.793) (2.215)
88
88
(1.667) 1.013 3.887 2.518
9.400 7.934 Lucro líquido do exercício
(1.667) 1.013 3.887 2.625
10.027 8.561 Lucro líquido dos controladores
Prejuízo dos não controladores
(107)
Média
ponderada
das
(107)
ações no ﬁm do exercício
539
539
539
539
647.901 468.384 Lucro líquido básico e diluído por lote
de mil ações do capital social
A Diretoria
Contador: Aline Aparecida Lima de Santos - CRC 1SP301316/O-3
no ﬁm do exercício - R$
(3,0928) 1,8794 7,2115 4,6716
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia

CNPJ 11.101.923/0001-56
Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Controladora
Consolidado
Ativo
2018 2017 2018 2017 Passivo
2018 2017
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
- 3.025 7.183 Contas a pagar
1
5
Aplicações ﬁnanceiras
37
19 58.559 23.745 Debêntures securitização ﬁnanceira
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 133.429 305.607 Obrigações tributárias a recolher
6
8
Estoques
47 Partes relacionadas
115
24
Adiantamentos
2
5
52
205 Contingências cíveis
Partes relacionadas
712 825
- Total do passivo circulante
122
37
Bloqueios Judiciais
1
228
379 Não circulante
Outras contas a receber
907 848 6.376 2.429 Exigível a longo prazo:
Impostos a recuperar
1 2.015 1.873
Outras contas a pagar
Total do ativo circulante
1.658 1.699 203.684 341.468
Debêntures securitização ﬁnanceira
Não circulante
Total do passivo não circulante
Realizável a longo prazo:
Outras contas a receber
1.432
- 1.845
- Patrimônio líquido
Capital
social
539
539
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 423.215 484.950
88
88
Investimentos temporários
15
90
41 Reserva legal
11.381 9.977
Imóveis consolidados
- 10.693 1.595 Reserva de lucros
12.008 10.604
Participações societárias
8.461 8.533
33
503 Total do patrimônio líquido
Imobilizado
577
772 Participação de quotistas
não controladores
Intangível
564 409
992
918
Total do ativo não circulante
10.472 8.942 437.445 488.779 Total do passivo
Total do ativo
12.130 10.641 641.129 830.247
e patrimônio líquido
12.130 10.641

Demonstrações dos resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
2018 2017
2018
2017
Receita líquida de
prestação de serviços
- 9.693 5.839
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(388) (321) (124.656) (168.218)
Depreciações e amortizações
(228)
(414)
Outras receitas operacionais
1.814 910 1.541 1.469
Resultado operacional antes
do resultado ﬁnanceiro
1.426 589 (113.650) (161.324)
Resultado ﬁnanceiro
1.984 1.736 Receitas ﬁnanceiras
1
3 126.597 180.526
505.749 511.760 Despesas ﬁnanceiras
(2)
(3) (36.495) (57.308)
507.733 513.496 Total
(1)
- 90.102 123.218
Lucro/prejuízo antes do imposto
539
539
de renda e da contribuição social 1.425 589 (23.548) (38.106)
88
88 Imposto de renda e contribuição social (22) (13) (2.192) (1.654)
11.381 9.977 Lucro líquido do exercício
1.403 576 (25.740) (39.760)
12.008 10.604 Lucro liquido (prejuízo) dos controladores 1.403 576 (25.740) (39.760)
Prejuízo dos não controladores
(163) (163) Média ponderada das ações
no ﬁm do exercício
539 539
539
539
641.129 830.247 Lucro líquido básico e diluído por
lote de mil ações do capital social
A Diretoria
Contador: Aline Aparecida Lima de Santos - CRC 1SP301316/O-3
no ﬁm do exercício - R$
2,6030 1,0686 (47,7551) (73,7662)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia

CNPJ 11.101.923/0001-56
Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Ativo
2019 2018 2019 2018 Passivo
2019 2018
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
- 3.784 3.025 Contas a pagar
3
1
Aplicações ﬁnanceiras
58
37 110.533 58.559 Debêntures securitização ﬁnanceira
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 130.037 133.429 Obrigações tributárias a recolher
5
6
Adiantamentos
2
95
52 Partes relacionadas
63 115
Partes relacionadas
790 712
- Contingências cíveis
Bloqueios Judiciais
231
228 Total do passivo circulante
71 122
Outras contas a receber
- 907 3.211 6.376 Não circulante
Impostos a recuperar
- 1.891 2.015 Exigível a longo prazo:
Total do ativo circulante
848 1.658 249.782 203.684 Outras contas a pagar
Não circulante
Debêntures securitização ﬁnanceira
Realizável a longo prazo:
Total do passivo não circulante
Outras contas a receber
2.123 1.432 2.327 1.845 Patrimônio líquido
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 323.472 423.215 Capital social
539 539
Investimentos temporários
15
15
127
90 Reserva legal
88
88
Imóveis consolidados
- 20.847 10.693 Reserva de lucros
23.019 11.381
Participações societárias
20.280 8.461
33
33 Total do patrimônio líquido
23.646 12.008
Imobilizado
451
577 Participação de quotistas
Intangível
451 564
857
992
não controladores
Total do ativo não circulante
22.869 10.472 348.114 437.445 Total do passivo e
Total do ativo
23.717 12.130 597.896 641.129
patrimônio líquido
23.717 12.130

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0003392-86.2021.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini
Dias Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a Edson Roberto dos Santos CPF: 159.303.918-23, que Instituto de Educação H.O. Amorim Eireli
CNPJ:07.741.692/0001-78 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e
condenando-o ao pagamento da quantia de R$20.473,90 (Junho/2021), ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se houver ou apresente bens a
penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º
do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 10/09/2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007491-26.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves
Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) MARIA CRISTINA ABRAHÃO COCUZZA, RG 5.278.151,
CPF 010.786.348-07, que Pro Ensino Eirele ME CNPJ: 60.558.483/0001- 76 ajuizou Ação de Cobrança,
Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 29.142,62
(maio/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a ré 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 retro
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de Outubro de 2021.

Consolidado
2018 2017

677
914
112.481 301.288
1.566 1.738
6.827 2.370
121.551 306.310

Demonstrações dos resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
2019 2018
2019
2018
Receita líquida de prestação de serviços - 25.389 9.693
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(241) (388) (110.224) (124.656)
Depreciações e amortizações
(113)
(384)
(228)
Outras receitas operacionais
11.523 1.814
342 1.541
Resultado operacional
antes do resultado ﬁnanceiro
11.169 1.426 (84.877) (113.650)
Resultado ﬁnanceiro
Receitas ﬁnanceiras
1
1 140.217 126.597
9.210 1.984 Despesas ﬁnanceiras
(1)
(2) (27.083) (36.495)
527.745 505.749 Total
(1) 113.134 90.102
536.955 507.733 Lucro/prejuízo antes do imposto
de renda e da contribuição social 11.169 1.425 28.257 (23.548)
539
539 Imposto de renda e contribuição social (26) (22) (11.268) (2.192)
88
88 Lucro líquido (prejuízo) do exercício 11.143 1.403 16.989 (25.740)
23.019 11.381 Lucro líquido (prejuízo)
dos controladores
11.143 1.403 16.989 (25.740)
23.646 12.008
Prejuízo dos não controladores
(163) (163) Média ponderada das ações
no ﬁm do exercício
539 539
539
539
597.896 641.129 Lucro líquido básico e diluído por
lote de mil ações do capital
A Diretoria
Contador: Aline Aparecida Lima de Santos - CRC 1SP301316/O-3
social no ﬁm do exercício - R$
20,6735 2,6030 31,5195 (47,7551)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia
Consolidado
2019 2018

1.343
677
27.707 112.481
1.861 1.566
6.547 6.827
37.458 121.551

CNPJ 11.101.923/0001-56
Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
2020 2019 2020 2019 Passivo
2020 2019 2020 2019
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
- 1.250 3.784 Contas a pagar
3
3 2.660 1.343
Aplicações ﬁnanceiras
249
58 39.885 110.533 Debêntures securitização ﬁnanceira
- 57.373 27.707
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 66.076 130.037 Obrigações tributárias a recolher
4
5 1.925 1.861
Adiantamentos
401
95 Partes relacionadas
63
24
Partes relacionadas
3 790
79
- Contingências cíveis
- 6.547
Bloqueios Judiciais
2
2
231 Total do passivo circulante
7
71 61.982 37.458
Outras contas a receber
- 1.771 3.211 Não circulante
Impostos a recuperar
1
- 3.930 1.891 Exigível a longo prazo:
Total do ativo circulante
255 848 113.394 249.782 Outras contas a pagar
1
- 1.831 9.210
Não circulante
Debêntures securitização ﬁnanceira
- 475.914 527.745
Realizável a longo prazo:
Total do passivo não circulante
1
- 477.745 536.955
Outras contas a receber
1.237 2.123 1.443 2.327 Patrimônio líquido
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 438.511 323.472 Capital social
539 539
539
539
Investimentos temporários
15
15
165
127 Reserva legal
88
88
88
88
Imóveis consolidados
- 19.230 20.847 Reserva de lucros
33.971 23.019 33.971 23.019
Participações societárias
32.761 20.280
466
33 Total do patrimônio líquido
34.598 23.646 34.598 23.646
Imobilizado
424
451 Participação de quotistas
Intangível
338 451
692
857
não controladores
(163)
Total do ativo não circulante
34.351 22.869 460.931 348.114 Total do passivo e
Total do ativo
34.606 23.717 574.325 597.896
patrimônio líquido
34.606 23.717 574.325 597.896

Demonstrações dos Resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Receita líquida de prestação de serviços - 23.612 25.389
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(1.000) (241) (61.954) (110.224)
Depreciações e amortizações
(113) (113) (235) (384)
Outras receitas operacionais
12.049 11.523
413
342
Resultado operacional antes
do resultado ﬁnanceiro
10.936 11.169 (38.164) (84.877)
Resultado ﬁnanceiro
Receitas ﬁnanceiras
44
1 75.936 140.217
Despesas ﬁnanceiras
(1)
(1) (16.545) (27.083)
Total
43
- 59.391 113.134
Lucro/prejuízo antes do imposto
de renda e da contribuição social 10.979 11.169 21.227 28.257
Imposto de renda e contribuição social (12)
(26) (4.757) (11.268)
Lucro líquido do exercício
10.967 11.143 16.470 16.989
Lucro líquido dos controladores
10.967 11.143 16.307 16.989
Lucro líquido dos não controladores
163
Média ponderada das ações
no ﬁm do exercício
539
539
539
539
Lucro líquido básico e diluído por
lote de mil ações do capital social
A Diretoria
Contador: Aline Aparecida Lima de Santos - CRC 1SP301316/O-3
no ﬁm do exercício - R$
20,3469 20,6735 30,5566 31,5195
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia

Travessia Securitizadora S.A.
CNPJ/ME nº 26.609.050/0001-64 – NIRE 35.300.498.119 – Companhia Aberta
Edital de 2ª Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 36ª Série da 1ª Emissão
A Travessia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.609.050/0001-64 (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, nos termos da Cláusula 16.5 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 36ª Série da 1ª
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Travessia Securitizadora S.A.”, celebrado em 15/06/2020 (“Termo
de Securitização”), entre a Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente
fiduciário dos CRI (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI (“Titulares
dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 25/11/2021, às
15 horas, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14/05/2020 (“ICVM 625”) e da Cláusula 16.1 do Termo de Securitização.
A Assembleia será realizada exclusivamente digital, conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar ou não a alteração do fluxo de pagamento de juros e amortização no Anexo I do
Termo de Securitização, datado de 15/06/2020, para evitar descumprimento de obrigação pecuniária; (ii) Aprovar ou não
a alteração do evento de “mudança do evento de inadimplemento ou mora, pela Emissora ou pela Devedora, de quaisquer
obrigações pecuniárias previstas no Termo de Securitização ou nos Documentos da Operação não sanadas no prazo por mais
de 2 dias, exceto no caso de atraso pela Devedora observado o prazo de cura descrito na Cláusula 5.4 abaixo” conforme
previsto na Cláusula 6.1.1., alínea “(ii)” do Termo de Securitização, para que este evento passe a ser (i) uma hipótese de
vencimento antecipado não automático, a ser incluído na Cláusula 6.1.2., alínea “(i)” do Termo de Securitização; e (ii) cujo
prazo de cura seja, a partir, desta data, maior que 15 dias, excetuando-se prazos expressamente previstos no Termo de
Securitização e/ou eventual evento descasamento de fluxo do recebimento dos Direitos Creditórios, frente ao pagamento
da PMT, cuja cláusula passará a ter a seguinte redação no Termo de Securitização, caso aprovado pelos Titulares de CRI:
“(...) 6.1.2. Vencimento Antecipado Não Automático: Será considerado em evento de vencimento antecipado não automático
dos CRI, observado o disposto nesta Cláusula Sexta, nas seguintes hipóteses: (i) inadimplemento ou mora, pela Emissora
ou pela Cedente, de qualquer das obrigações não pecuniárias previstas neste Termo de Securitização ou nos Documentos
da Operação e/ou inadimplemento ou mora, pela Emissora ou pela Devedora, de quaisquer obrigações pecuniárias
previstas no Termo de Securitização ou nos Documentos da Operação não sanadas no prazo por mais de 15 dias,
exceto (i) no caso de atraso pela Devedora observado o prazo de cura descrito na Cláusula 5.4; e (ii) na hipótese
do fluxo de recebimento dos Direitos Creditórios serem insuficientes frente ao pagamento da PMT ; (ii) revelarem-se incorretas, inconsistentes, incompletas ou imprecisas, em qualquer aspecto relevante, quaisquer das declarações ou
garantias prestadas pela Devedora na Escritura Pública; (iii) em caso de alienação, direta ou indireta, do controle acionário
sobre a Emissora, tal como definido nos artigos 116 e 254-A, da Leis das Sociedades por Ações, exceto se tal alienação: (i)
decorrer de transferência de ações da Emissora em razão de cisão, fusão, incorporação (de empresas ou ações), redução
de capital e/ou outra forma de reorganização societária, desde que os proprietários das ações em questão da Emissora,
após a transferência, sejam veículos de investimento controlados pelos atuais acionistas da Emissora e/ou sejam sócios dos
atuais acionistas da Emissora; ou (ii) não implicar perda do poder de controle (através de propriedade de ações da Emissora,
contrato ou qualquer outra forma), que pode ser exercido de forma individual ou conjunta pelos atuais controladores; (iv)
expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer aquisição compulsória, por qualquer autoridade governamental,
da totalidade ou de parte substancial dos ativos, propriedades ou das ações do capital social da Emissora; e (v) violação
pela Emissora, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, de qualquer dispositivo de qualquer lei ou
regulamento aplicável contra prática de atos de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação,
a Lei nº 9.613, de 03/03/1998, conforme alterada, e a Lei 12.846.” (iii) Aprovar ou não a inclusão da cláusula 4.5.1 no
capítulo da “Ordem de Pagamentos”, prevista na Cláusula 4.4. do Termo de Securitização, a fim de incluir que, caso não
haja recursos suficientes para o pagamento programado dos CRI, o saldo inadimplente e não pago em referida data de
pagamento, será incorporado ao saldo devedor principal dos CRI, cuja cláusula passará a ter a seguinte redação no Termo
de Securitização, caso aprovado pelos Titulares de CRI; “(...) 4.5. Caso haja excesso de fluxo mensal na Conta do Patrimônio
Separado, decorrente do pagamento dos Créditos Imobiliários, deverá ser realizado a Amortização Extraordinária Obrigatória
dos CRI, nos termos da Cláusula 7.3 abaixo. 4.5.1. Caso não haja recursos suficientes para o pagamento programado
dos CRI, o saldo inadimplente e não pago em referida data de pagamento, será incorporado ao saldo devedor principal
dos CRI.” (iv) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a
implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos
aos Documentos da Operação e/ou eventual excussão das garantias concedidas no âmbito da Operação. Todos os termos
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o significado que lhes é conferido no Termo de Securitização,
salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência
online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que
o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da
Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para ri@grupotravessia.com, e agentefiduciario@vortx.
com.br , com até 2 dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia. Os titulares dos CRI que
preferirem poderão enviar a Instrução de Voto, de acordo com Modelo de Manifestação de Voto, a ser encaminhado por
email em conjunto com o link de acesso à reunião, juntamente com cópias dos documentos de identificação e, conforme
o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados e com firma reconhecida
ou com certificação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente,
conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18/03/2020. Os Titulares de CRI deverão acessar o link
de acesso a reunião com ao menos 15 minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identificar-se em seu
acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora
possa identificar e permitir o acesso e participação à reunião. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em
ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão
realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo,
os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica
ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.
São Paulo, 17/11/2021. Travessia Securitizadora S.A.
(17, 18 e 19/11/2021)

914
999
301.288 159.063
1.738 1.029
2.370 2.433
306.310 163.524

Nova Atlantis Participações Ltda

Nova Atlantis Participações Ltda
Consolidado
2016 2015

Demonstrações dos resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
2017 2016
2017
2016
Receita líquida de
prestação de serviços
- 5.839 10.276
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(321) (621) (168.218) (148.554)
Depreciações e amortizações
(414)
(232)
Outras receitas operacionais
910 (1.046) 1.469 1.839
Resultado operacional
antes do resultado ﬁnanceiro
589 (1.667) (161.324) (136.671)
Resultado ﬁnanceiro
1.736 1.757 Receitas ﬁnanceiras
3
5 180.526 218.987
511.760 472.756 Despesas ﬁnanceiras
(3)
(2) (57.308) (76.636)
513.496 474.513 Total
3 123.218 142.351
Lucro/prejuízo antes do imposto de
539
539
renda e da contribuição social
589 (1.664) (38.106) 5.680
88
88 Imposto de renda e contribuição social (13)
(3) (1.654) (1.793)
9.977 9.400 Lucro líquido do exercício
576 (1.667) (39.760) 3.887
10.604 10.027 Lucro liquido (prejuízo) dos controladores 576 (1.667) (39.760) 3.887
Prejuízo dos não controladores
(163) (163) Média ponderada das ações
no ﬁm do exercício
539 539
539
539
830.247 647.901 Lucro líquido básico e diluído por
lote de mil ações do capital social
A Diretoria
Contador: Aline Aparecida Lima de Santos - CRC 1SP301316/O-3
no ﬁm do exercício - R$
1,0686 (3,0928) (73,7662) 7,2115
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia
Consolidado
2017 2016

Nova Atlantis Participações Ltda

Nova Atlantis Participações Ltda

CNPJ 11.101.923/0001-56
Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais, R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
2016 2015
Ativo
2016 2015 2016 2015 Passivo
Circulante
Circulante
10
1
Caixa e equivalentes de caixa
5 1.674 4.543 Contas a pagar
Aplicações ﬁnanceiras
24
14 37.031 32.781 Debêntures securitização ﬁnanceira
5
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 233.417 182.018 Obrigações tributárias a recolher
9
11
Estoques
47
47 Partes relacionadas
Adiantamentos
6
7
325
252 Contingências cíveis
24
12
Partes relacionadas
898
225
- Total do passivo circulante
Não
circulante
Bloqueios Judiciais
90
Outras contas a receber
539
- 1.450
792 Exigível a longo prazo:
Partes relacionadas
260
Impostos a recuperar
1
2 1.335
519
Outras contas a pagar
Total do ativo circulante
1.468
253 275.369 220.952 Debêntures securitização ﬁnanceira
Não circulante
Total do passivo não circulante
260
Realizável a longo prazo:
Patrimônio líquido
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 371.148 236.349 Capital social
539
539
Impostos a recuperar
- 10.293 Reserva legal
88
88
Bloqueios judiciais
15
- Reserva de lucros
9.400 7.934
Participações societárias
8.373 8.224
- Total do patrimônio líquido
10.027 8.561
Imobilizado
890
188 Participação de
Intangível
210
356
479
602
quotistas não controladores
Total do ativo não circulante
8.583 8.580 372.532 247.432 Total do passivo
e patrimônio líquido
10.051 8.833
Total do ativo
10.051 8.833 647.901 468.384

CNPJ 11.101.923/0001-56
Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Ativo
2017 2016 2017 2016 Passivo
2017 2016
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
- 7.183 1.674 Contas a pagar
5
10
Aplicações ﬁnanceiras
19
24 23.745 37.031 Debêntures securitização ﬁnanceira
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 305.607 233.417 Obrigações tributárias a recolher
8
5
Estoques
47
47 Partes relacionadas
24
9
Adiantamentos
5
6
205
325 Contingências cíveis
Partes relacionadas
825 898
- Total do passivo circulante
37
24
Bloqueios Judiciais
1
379
90 Não circulante
Outras contas a receber
848 539 2.429 1.450 Exigível a longo prazo:
Impostos a recuperar
1
1 1.873 1.335 Outras contas a pagar
Total do ativo circulante
1.699 1.468 341.468 275.369 Debêntures securitização ﬁnanceira
Não circulante
Total do passivo não circulante
Realizável a longo prazo:
Patrimônio líquido
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 484.950 371.148 Capital social
539 539
Bloqueios judiciais
41
15 Reserva legal
88
88
Imóveis consolidados
- 1.595
- Reserva de lucros
9.977 9.400
Participações societárias
8.533 8.373
503
- Total do patrimônio líquido
10.604 10.027
Imobilizado
772
890 Participação de quotistas
Intangível
409 210
918
479
não controladores
Total do ativo não circulante
8.942 8.583 488.779 372.532 Total do passivo e
Total do ativo
10.641 10.051 830.247 647.901
patrimônio líquido
10.641 10.051

Nova Atlantis Participações Ltda

Demonstrações dos Resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
2014
2013
2014
2013
- 10.941 9.171
641
880 Receita líquida de prestação de serviços 71.632
- Receitas (Despesas) operacionais
Despesas
gerais
e
administrativas
(179)
(50)
(26.267)
(4.580)
823
686
(175)
(141)
- Depreciações e amortizações
1.429 1.331
375 1.785
73.096 1.566 Outras receitas operacionais
Resultado operacional
antes do resultado ﬁnanceiro
1.250 1.281 (15.126) 6.235
Resultado ﬁnanceiro
7.757 4.201 Receitas ﬁnanceiras
1
1 75.461
313
396.010
- Despesas ﬁnanceiras
(2)
- (54.440)
(44)
403.767 4.201 Total
(1)
1 21.021
269
Lucro/prejuízo antes do imposto de
539
539
renda e da contribuição social
1.249 1.282 5.895 6.504
88
76 Imposto de renda e contribuição social (8) (1.567) (1.847)
1.249 1.274 4.328 4.657
9.950 8.711 Lucro líquido do exercício
- 4.384 4.657
10.577 9.326 Lucro líquido dos controladores
Prejuízo dos não controladores
(56)
(56)
- Média ponderada das ações
no ﬁm do exercício
539
539
539
539
487.384 15.093 Lucro líquido básico e diluído por lote
de mil ações do capital social
A Diretoria
Contador: Aline Aparecida Lima de Santos - CRC 1SP301316/O-3
no ﬁm do exercício - R$
2,3173 2,3636 8,1058 8,6401
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia

CNPJ 11.101.923/0001-56
Demonstrações Financeiras
Balanco Patrimonial em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais, R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
2015 2014
Ativo
2015 2014 2015 2014 Passivo
Circulante
Circulante
1
20
Caixa e equivalentes de caixa
5
- 4.543 5.887 Contas a pagar
Debêntures securitização ﬁnanceira
Aplicações ﬁnanceiras
14
7 32.781 16.898 Obrigações tributárias a recolher
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 182.018 455.351 Partes relacionadas
11
4
Outras contas a receber
792 1.427 Contingências cíveis
12
24
Estoques
47
45 Total do passivo circulante
Não
circulante
Adiantamentos
7
33
252
302
Partes relacionadas
225
201
- Exigível a longo prazo:
Partes relacionadas
260
Impostos a recuperar
2
2
519
341
Outras contas a pagar
Total do ativo circulante
253
243 220.952 480.251 Debêntures securitização ﬁnanceira
Não circulante
Total do passivo não circulante 260
Realizável a longo prazo:
Patrimônio líquido
539
539
Contas a receber securitização ﬁnanceira - 236.349
- Capital social
Reserva
legal
88
88
Impostos a recuperar
- 10.293 6.311
7.934 9.950
Participações societárias
8.224 10.345
- Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
8.561 10.577
Imobilizado
188
245 Participação de quotistas
Intangível
356
13
602
577
não controladores
Total do ativo não circulante
8.580 10.358 247.432 7.133 Total do passivo
e patrimônio líquido
8.833 10.601
Total do ativo
8.833 10.601 468.384 487.384
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E DITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1110766-36.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIELA ROMINA GETOS, RG V865497-M, CPF 235.585.888-86, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Colégio Palmares Ltda, alegando em síntese: objetivando o
recebimento de R$ 54.126,54 (Novembro/2019), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 25/10/2017. Estando a requerida em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido
(ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do
débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em
mandado de execução. 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 20 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 publ

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados VERA REGINA ANHETTI, CPF Nº 661.270.09715, e PAULO EDUARDO PALHARES, CPF Nº 134.800.248-40, e da terceira interessada LUCIENNE GANUT, CPF
nº 174.345.158-05, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por CARLOS
AUGUSTO DE CASTRO, CPF Nº 849.689.407-00, E LUCIANO ALVAREZ, CPF Nº 087.202.138-67. Processo nº
0119987-12.2009.8.26.0100. A Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível da
Capital, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879 do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/
2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do
leiloeiro oficial Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 23/11/2021, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se
estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 26/11/2021, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais
der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça no dia 26/11/2021, às
15:01 horas e se encerrará no dia 14/12/2021, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens
serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Pelo
presente edital, ficam intimados os executados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados.
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que
os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente
divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual
os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma
de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no
prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site
www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em
adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde
que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta
não seja menor que 60% do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de
pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas
as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do
saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela
inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar
ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto
nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas
após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos
acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante
o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará
igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DO CANCELAMENTO
DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o praceamento seja cancelado após a publicação do edital,
especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido a comissão de 5% sobre
o valor transacionado para pagamento dos custos do leiloeiro, e caso já tenha havido lance para arrematação do
bem, o valor devido será de 5% sobre o valor do último lance ofertado. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão
ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro, na Rua Princesa Isabel, 86, cj. 64/65, 6º andar , Brooklin - São Paulo/SP,
ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: contato@faroonline.com.br , faroleiloes@terra.com.br . IMÓVEL:
LOTE ÚNICO: Apartamento nº 22, no 2º andar do Edifício Nádia, na Rua Pires da Mota, nº 64, no 2º Subdistrito
Liberdade, contribuinte nº 033.034.0697-9, matrículado sob o nº 17.067, no 1º CRI de São Paulo, tendo a área útil
de 83,43m², área total de 98,27m², portanto uma área comum de 14,84m², correspondendo-lhe no terreno a fração
ideal de 1,950%; e Uma vaga indeterminada na garagem do Subsolo do Edifício Nádia, na Rua Pires da Mota, 64,
no 2º Subdistrito Liberdade, contribuinte nº 033.034.0697-9, matrículada sob o nº 17.068, do 1º CRI de São Pau lo,
com área de 21,45 e uma fração ideal de 0,424%, no terreno e nas coisas comuns do edifício. VALOR DA
AVALIAÇÃO: R$451.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e um mil reais), conforme laudo de avaliação de fls., constante
dos autos, datado de agosto/2014. VALOR DA AVALIAÇÃO, ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA SETEMBRO/2021:
R$673.678,00 (seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais). Obs.1: Consta da Av.14 da matrícula
17.067 o ajuizamento desta ação; Obs.2: Consta da Av.15 da matrícula 17.067 a penhora destes autos; Obs.3:
Consta da Av.16 da matrícula 17.067, penhora nos autos do processo nº 0212547-67.2009.8.26.0004, Execução
Civil, promovida por Banco do Brasil em face de AIK Maurice Eskinazi e Outra, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do
Foro Regional da Lapa; Obs.4: Consta da Av.11 da matrícula 17.068 o ajuizamento desta ação; Obs.5: Consta da
Av.12 da matrícula 17.068 a penhora destes autos; Obs.6: Consta da Av.13 da matrícula 17.068, penhora nos autos
do processo nº 0212547-67.2009.8.26.0004, Execução Civil, promovida por Banco do Brasil em face de AIK Maurice
Eskinazi e Outra, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa; Obs.7: Em contato por e-mail, datado
de 17/09/21, com a administradora do condomínio, obteve-se a informação de que não havia débitos condominiais
para a unidade 22 até a data da consulta. TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos incidentes sobre o bem
correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que
se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

(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 175ª 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 175ª 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 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
ﬁnanceira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Joaquim Floriano, nº 1.502, 13º andar, sala 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral
(“Assembleia”), a ser realizada em 2 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 13.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
Emissão celebrado em 25 de janeiro de 2021, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Aprovar ou não a alteração
da fórmula de cálculo dos Índices Financeiros, a serem observados pela Devedora, nos termos da Cláusula 8.1.2, item (xvii)
do “Instrumento Particular de Escritura da 12ª (Décima Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Colocação Privada,
da Tecnisa S.A.” (“Escritura de Emissão de Debêntures”); b) Em razão do item (a) da ordem do dia acima, aprovar ou não
a inclusão do termo deﬁnido “Saldo da Participação Tecnisa no Patrimônio Líquido da Windsor”, no item (xvii) da Cláusula
8.1.2 da Escritura de Emissão; e c) 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 nos itens a) e b) acima,
incluindo a contratação de assessor legal para elaboração dos aditamentos aos Documentos da Operação, às expensas da
Devedora; 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 primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem,
no mínimo, metade dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 13.5. do
Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em primeira convocação da Assembleia de Titulares de CRI ou em
qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos CRI em
Circulação, conforme cláusula 13.10.1 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá
de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio
de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da
Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.
com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, 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, 17 de novembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
18 e 19/11

1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1024143-98.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) 44 CANTOS ASSESSORIA ESPORTIVA, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ
35641583000114, ARTHUR FÉLIX MARVILLA, CPF n. 408.755.338-84 e ALINE SILVANO PEREIRA, CPF
n. 421.693.598-26, q , com endereço àAvenida Presidente Juscelino, 465, Jardim Praia Grande, CEP 11730000, Mongagua - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Bruno Souza dos
Santos, alegando em síntese: que contratou os correqueridos para aplicação de capital em investimentos “on-line”,
não tendo o valor restituído. Encontrando-se os corréus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os corréus serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 17 e 18/11
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CCJ da Câmara estende desoneração
da folha de pagamento até 2023
Fiocruz entrega lote
de 2,5 milhões de
doses da AstraZeneca
A Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) entregou na
quarta-feira, (17) um lote de
2,5 milhões de doses da AstraZeneca, vacina contra a
covid-19, ao Ministério da
Saúde.
Na próxima sexta-feira
(19), está prevista a entrega
de mais um lote do imunizan-

te. O total de doses deste segundo lote não foi divulgado pela Fiocruz.
Com a entrega, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz) já entregou 132,7 milhões de doses ao Programa
Nacional de Imunizações
(PNI). (Agência Brasil)

Câmara aprova MP
que recria Ministério
do Trabalho
O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na terça-feira
(16) a medida provisória que recria
o Ministério do Trabalho e Previdência. Todos os destaques apresentados pelos parlamentares foram rejeitados e o texto segue para
análise do Senado.
Criado em 1930, o Ministério
do Trabalho havia sido incorporado ao Ministério da Economia, criado pelo presidente Jair
Bolsonaro no início de sua gestão. A medida que recria a pasta
está em vigor desde que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, em julho.
Para o relator da medida, deputado José Nelto (PodemosGO), a extinção da pasta causou problemas na gestão do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
“Quando acontece um acidente, o auxílio-doença também
leva seis meses, até um ano e
meio, nesse novo INSS do Ministro Paulo Guedes. Não há gente para trabalhar no INSS! E com
a pandemia ficou pior ainda”, disse Nelto. “Foi lamentável quando o governo acabou com o Mi-

nistério do Trabalho e da Previdência! Hoje está um verdadeiro
sacrilégio e sacrifício para quem
precisa do INSS no nosso país”,
afirmou.
Nelto incluiu no texto a possibilidade de que o ministro da
pasta, atualmente comandada por
Onyx Lorenzoni, possa definir as
hipóteses de substituição de exame pericial presencial por exame
remoto, assim como as condições
e as limitações para sua realização.
O texto de Nelto também inclui o Domicílio Eletrônico Trabalhista para permitir ao Ministério do Trabalho notificar o empregador, por comunicação eletrônica, sobre atos administrativos, ações fiscais, intimações e
avisos em geral. A proposta dispensa a publicação em Diário
Oficial e o envio de notificação
pelos Correios.
Turismo
Em outro dispositivo, a proposta aprovada transfere a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta
do Turismo. (Agência Brasil)

A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados aprovou na quartafeira, (17) projeto de lei (PL) que
estende a desoneração da folha
de pagamento dos 17 setores da
economia que mais empregam no
país. A prorrogação valerá até 31
de dezembro de 2023.
O PL tramita em caráter conclusivo e, caso não haja recurso
contrário de no mínimo 51 deputados, seguirá direto para análise do Senado, sem precisar ser
votado pelo plenário da Câmara.
O projeto permite que, no

momento de recolher os impostos, as empresas optem pela
substituição da incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários
pela incidência sobre a receita
bruta. A medida deve beneficiar
setores como o das indústrias de
couro, calçados, confecções e
têxtil; aves, suínos e derivados;
de serviços, a exemplo do de tecnologia da Informação, call centers, hotéis; de transportes rodoviário de carga, aéreo, ferroviário
e da construção civil, entre outros.

“... sobre o final da COP26, uma emenda de última hora solicitada pela China e Índia modificou o texto preliminar sobre a redução
do uso de carvão. Os países pediram que fosse documentado “redução gradual” do recurso no lugar de “eliminação”, como na proposta inicial. Sobre o financiamento para ação climática, o texto
enfatiza a necessidade de levantar os valores “de todas as fontes
para atingir o nível necessário e chegar aos objetivos do Acordo
de Paris, incluindo um aumento significativo do apoio para países
em desenvolvimento, além de US$ 100 bilhões por ano”. A COP27,
será em 2022, no Egito...”

Foto: IMF/Tamara Merino

* O mundo é desigual?
*A Índia usa muito o carvão?
*A China também usa o carvão?

Ônibus sendo abastecido com eletricidade
Durante a COP26, 24 países e indústrias firmaram acordo para
acabar com a venda de carros movidos a combustíveis até 2040. A
venda de veículos elétricos está em alta na China, na América do
Norte e na Europa, sendo que 3 milhões de unidades foram compradas em 2020, representando 4,6% do total de transações do
mercado automotivo. Pelo que parece o ideal é o hibrido: elétrico, e
etanol. Os maiores poluidores do meio ambiente no mundo são: 1°
China, 2° Estados Unidos, 3° Índia, 4° Russia, 5° Japão, 6° Irã, o
Brasil é o 13° na lista dos quinze maiores poluidores do mundo. No
final da COP26, os dois maiores poluidores, China e Índia não
concordaram em eliminar o carvão mas sim reduzir. Nós estamos
discutindo o clima, num mundo completamente desigual. Para se
ter uma idéia, no Senegal trinta por cento da população não tem
acesso à eletricidade. Realmente é um desafio permanente lutar e
vigiar por um mundo limpo, e um clima equilibrado.
- Por hoje é isto. Boa semana, forte abraço e até a próxima
palavra Brasiliana.

O autor do projeto, Efraim Filho (DEM-PB), justificou a medida com o argumento de que é
necessária para promover a paridade no equilíbrio de custo dos
produtos importados e dos nacionais. “A oneração da CofinsImportação visa proteger o fabricante brasileiro. Isso porque,
como a desoneração implica uma
contribuição substitutiva sobre
a receita bruta, faz-se necessário
manter nível semelhante de tributação com as importações”, afirmou Efraim Filho. (Agência Brasil)

INSS: 95 mil beneficiários têm até
sexta para agendar perícia médica
Quem recebe benefício do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) por estar afastado do trabalho por incapacidade temporária – o
antigo auxílio-doença – deve ficar
atento para o agendamento de nova
perícia médica, sob o risco de ter o
benefício suspenso.
Até 95 mil beneficiários por
afastamento temporário foram
convocados por edital no fim de
setembro e têm até a próxima sexta-feira (19) para agendar nova
perícia médica, em que será avaliado se o beneficiário permanece
incapaz para o trabalho. O prazo
inicial, que ia até 11 de novembro,
foi prorrogado para o dia 19.
O agendamento pode ser feito por meio do aplicativo Meu
INSS ou da central de atendimento
135 (ver abaixo). Se o segurado não
agendar a perícia, o benefício será
suspenso e só será reativado após

novo agendamento. “Caso não
ocorra a manifestação do cidadão,
o auxílio será cessado definitivamente”, alerta o INSS.
A lista com o nome e o número de benefício de todos os convocados foi publicada e deve ser
conferida no Diário Oficial da
União (DOU).
Esse modo de convocação é
utilizado para os casos em que as
cartas com o chamamento para
nova perícia foram devolvidas
pelos Correios, sem que o beneficiário pudesse ser localizado. Isso
ocorre devido a mudança de endereço sem a respectiva atualização cadastral, por exemplo.
Foi convocado quem recebe
o benefício por afastamento temporário há mais de seis meses e
que não tem data de cessação já
estipulada ou indicação de reabilitação profissional através do

Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade (PRBI).
A revisão desse tipo de benefício ocorre desde agosto, quando 173 mil beneficiários foram convocados por carta. Segundo o instituto, os aposentados por invalidez e pessoas que recebem o amparo assistencial ao deficiente não
passam por esta revisão.
O INSS destaca que a nova
perícia médica não necessariamente pode resultar na interrupção do afastamento temporário. É
possível que o benefício seja mantido, mas que seja marcada uma
data de cessação futura. Outra
possibilidade é que o benefício se
transforme em aposentadoria por
invalidez, quando constatada a
total impossibilidade de recuperação.
Todos os convocados devem
acessar o Meu INSS, por meio de

aplicativo de celular ou pela internet (site gov.br/meuinss), e seguir
os seguintes passos:
1. Fazer login no Meu INSS;
2.Clicar em “Do que você precisa?”, escrever “Agendar Perícia” e, em seguida, em “Novo Requerimento”;
3. Escolher entre “Perícia Inicial”, se for a primeira vez, ou “Perícia de Prorrogação”, se já estiver em benefício.
4. Seguir as orientações que
aparecem na tela;
5. Informe os dados necessários para concluir o seu pedido.
O agendamento também pode
ser feito ligando para a Central de
Atendimento do INSS pelo número 135 e seguir as instruções. Por
esse meio é possível também atualizar o endereço e o telefone do
beneficiário, se for o caso. (Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO.2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III ±
JABAQUARA ± DA COMARCA DE SÃO PAULO. EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo
descrito, bem como para intimação do executado LUIZ CARLOS VITRIO, CPF nº 088.477.438-42, dos interessados
OSWALDO GAMBA JUNIOR, CPF nº 252.388.188-82; CRISTIANE GAMBA BUENO, CPF nº 090.994.248-09; DARLENE
GAMBA AMORIM, CPF nº 030.636.848-05; DURVAL DOS SANTOS FILHO, CPF nº 075.537.578-53; PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, extraído dos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ±
DESPESAS CONDOMINIAIS, processo nº 1018425-54.2020.8.26.0003, que tramita perante a 2ª Vara Cível do Foro
Regional III ± Jabaquara ± da Comarca de São Paulo, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBSOM, CNPJ nº
54.963.145/0001-17. A Dra. Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, MMª Juíza de Direito, faz saber que,
através da PRÓ-JUD LEILÕES, hospedado no endereço eletrônico www.projudleiloes.com.br e sob condução do
Leiloeiro Público Oficial, Sr. Carlos Campanhã, inscrito na JUCESP sob nº 1.053, levará a Leilão Judicial o bem a
seguir descrito: APARTAMENTO Nº 71, LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO EDIFÍCIO ROBSON, sito à Rua Dom Bernardo
Nogueira nº 893, na Saúde 21º Subdistrito. Matrícula nº 66.985 do 14º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo. Contribuinte Municipal SQL: 046.061.0098-2. Débito da Ação/Condomínio: R$ 11.156,19, atualizado até
outubro/2021, e que será atualizado até a data do Leilão. Avaliação: R$ 580.00,00 (quinhentos e oitenta mil reais),
realizada em outubro/2021. Das datas das Praças eletrônicas: A 1ª praça terá início no dia 14 de dezembro de 2021, às
10:30hs. e se estenderá por 03 (três) dias, encerrando-se no dia 17 de dezembro de 2021, às 10:30hs. Não havendo
oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça, que se encerrará no dia 21 de janeiro de 2022, às 10:30hs. Do
Valor Mínimo: Na 1ª praça, o valor mínimo para a venda do bem praceado será o valor da avaliação judicial que será
atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo até a data do início da hasta pública. Na 2ª praça, o
valor mínimo para a venda corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação atualizado. Informações: O
EDITAL completo e todas as demais informações estão disponíveis em www.projudleiloes.com.br ou através de e-mail:
contato@projudleiloes.com.br ou ainda pelo telefone nº 11-2892-8648 e via whatsApp/ celular nº 98366-4084. Intimações:
Ficam intimados os Executados e as demais pessoas descritas no início do presente Edital. Dra. Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura - Juíza de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1010562-16.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).VANESSA SFEIR,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Alexandre Nicolosi Santos Soares CPF 029.581.828-00, que Marli Gomes ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente,
condenando o réu ao pagamento de R$41.961,53, referente aos valores emprestados pela Requerente, condenando ainda à
indenização por danos morais na monta de R$ 18.000,00, para reparar toda dor, sofrimento e desespero vivenciados pela
Requerente, cujos valores deverão ser atualizados e acrescidos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Estando o réu em lugar incerto, expedese edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena
de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 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 setembro de 2021.
[18,19]

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:

Vigente desde 2014, a desoneração na folha de pagamento
de tais setores acabaria em dezembro deste ano. A previsão é
que, caso o projeto seja aprovado, o impacto na arrecadação
seja de R$ 8 bilhões no próximo
ano.
O texto também eleva em 1%
da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade
Social devida pelo Importador
de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) até 31 de dezembro
de 2023.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023015-51.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma
da Lei. FAZ SABER a(o) DIAMOND PARTICIPAÇÕES S.A. , CNPJ 16.899.362/0001 -04, que Totvs S/A ajuizou ação
monitória objetivando a quantia de R$ 23.196,69 (agosto/2018), referente às Notas Fiscais 02023711, 02064640,
02074581, 000065647, 02102293, 02107768, 02119497, 02130373, 02140776, 02154653, 02167418 e 02157611 que
restaram inadimplidas. Estando a ré em lugar ignorado, expede -se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo de 20
(vinte) dias do presente edital pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com isenção de
custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial,
nomeando-se em caso de silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de Novembro de 2021.
[17,18]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0335356-67.1997.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) DANIELA SILVA QUELHOS, CPF: 276.567.428-08, que Francisco David Alves Cardoso ajuizou ação
de Execução de Título Extrajudicial contra Nelson da Cruz Quelhos, Tereza de Jesus Silva Quelhos e Emília da
Conceição Quelhos, objetivando a cobrança de nota promissória com vencimento para 18/10/1996. Estando a herdeira
do Executado em lugar ignorado, expede-se EDITAL de citação para que se pronuncie a respeito da presente execução,
cujo débito cifra em 103.317,51, em 09/2015, no prazo de cinco dias (NCPC., art.690), a fluir após o prazo do presente
edital, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.
[17,18]

(',7$/'(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $'(9$1,5&$5/26025(,5$
'$ 6,/9(,5$ QD IRUPD GD /HL )$= 6$%(5 D R  0$85,&,2 &25'(,52 '( $/0(,'$ 5*  &3)
 TXH KRXYH SHQKRUD GR YHtFXOR )25'&2855,(5  SODFD &<= QRV DXWRV GR FXPSULPHQWR
GHVHQWHQoDPRYLGRSRU/86,7$1$,1'Ò675,$(&20e5&,2'(5()5,*(5$d2/7'$(VWDQGRRH[HFXWDGR
HPORFDOLQFHUWRHRXQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGRVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV
DIOXLUGRV YLQWH GLDVGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHLPSXJQDomRRQGHIRLQRPHDGRRH[HFXWDGRFRPRGHSRVLWiULR
QmR SRGHQGR DEULU PmR GR YHtFXOR H GHYHQGR PDQWrOR FRQVHUYDGR &LHQWLILFDVH DLQGD TXH D GtYLGD H[HTXHQGD
DOFDQoD R PRQWDQWH GH 5 DWXDOL]DGR DWp MDQHLUR H R YHtFXOR SHQKRUDGR IRL DYDOLDGR SHOD 7DEHOD
),3( SHOR YDORU GH 5 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$
0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH 2XWXEUR GH 
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6H[SHGLGRQRVDXWRVGD$omRGH8VXFDSLmR352&(6621
 8 $'UD-XOLDQD)RUVWHU)XOIDUR00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRV
GR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D
3DVFRDO-RmR1DSROLWDQR0DULD7HUH]D,VDEHO1DSROLWDQR3DUWLILE3URMHWRV,PRELOLiULRV&HOVR*DUFLD/WGDH,YDt63(
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD UpXV DXVHQWHV LQFHUWRV GHVFRQKHFLGRV HYHQWXDLV LQWHUHVVDGRV EHP
FRPRVHXVF{QMXJHVVHFDVDGRVIRUHPKHUGHLURVHRXVXFHVVRUHVTXH-RVH&H]DU7HL[HLUDGD6LOYDDMXL]RXDomR
GH 868&$3,2 YLVDQGR D GHFODUDomR GH GRPtQLR GR LPyYHO ORFDOL]DGR QD 5XD ,YDL QV   IXQGRV H 
DQWLJR Q  7DWXDSp 6mR 3DXOR 63 FRP iUHD GH Pð FRQWULEXLQWHV QV 
HDOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWH
HGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RGH
GLDV ~WHLV FRQWHVWHP R IHLWR 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo 20 dias. Processo nº 0011270-42.2005.8.26.0100. A MMa. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MISALG PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ
01.485.577/0001-01, na pessoa de seu representante legal e a RIGOBERTO PEREZ URZUA, RG
W436005-S, CPF 038.923.238-60 e MÁRCIA DE PAULA TEIXEIRA PEREZ, RG 15.595.070, CPF
053.255.468-05 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a
cobrança de R$ 78.310,74 (30/11/2004), referente Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Rápido nº
342.300.128, firmado em 21/09/2000. Estando os réus em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será este edital, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1018732-71.2021.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, MM. Juíza
de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível ± São Paulo ± SP. Faz saber a Atlas Proj Tecnologia Ltda., CNPJ
26.768.698/0001-83, Atlas Services ± Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria de Gestão Empresarial Ltda.,
CNPJ 30.608.097/0001-80 e Atlas Serviços em Ativos Digitais, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível por parte de André Luís dos Santos Gonçalves, requerendo Rescisão Contratual com
devolução de R$ 52.760,00, indevidamente retidos. 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, para promover sua defesa, sob pena de se nomear curador especial nos
termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela
parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055992-22.2020.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves
Netto, MM. Juíza de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível ±São Paulo ± SP. FAZ SABER a ATLAS PROJ
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES ± SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE
CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS
DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Erick
Euzébio Lima, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de R$ 26.821,76, indevidamente retidos.
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,
para promover sua defesa, sob pena de se nomear curador especial nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados
pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - Prazo de 30 (TRINTA) dias. Processo nº 1053763-55.2021.8.26.0100
- O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
'U D 9LYLDQ:LSÀLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DTXHPSRVVDLQWHUHVVDUTXHQHVWH-Xt]RWUDPLWDDDomR
GH$OWHUDomR GH 5HJLPH GH %HQV PRYLGD SRU 'DQLHOOL 0HOH 6HWLQ H %UXQR 6DUWRUL &LႇRQH SRU PHLR GD TXDO RV
UHTXHUHQWHV LQGLFDGRV LQWHQWDP DOWHUDU R UHJLPH GH EHQV GR FDVDPHQWR GH FRPXQKmR SDUFLDO GH EHQV SDUD
VHSDUDomRWRWDOGHEHQV2SUHVHQWHHGLWDOpH[SHGLGRQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&3&6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHMXOKRGH%H
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0180496-69.2010.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Henrique Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO HERRERIAS NETTO,
CPF 498.213.188-00, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma
Ação com Procedimento Comum, tendo como corréus Edifício F Herrerias e outros, objetivando condenar
os réus ao pagamento de R$ R$ 188.999,59 (31.08.2010), corrigidos e acrescido de encargos legais,
bem como as que se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de
esgoto do imóvel situado à Avenida Mercúrio, 395, São Paulo/SP (RGI 97357391). Estando o requerido
HPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUD
conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6%H
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1039542-09.2017.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA
REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FAHED MOHAMED CHALHOUB,
CPF 128.563.096-31, que, por este Juízo, tramita de uma ação Monitória movida Banco Santander (Brasil)
S/A com o objetivo de proceder à CITAÇÃO objetivando o recebimento de R$ 256.153,58 (abril/2017),
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Operação nº 3004000002930300170.
(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRV
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
SUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGHRXWXEURGH%H
Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de INTERDIÇÃO de Angelina Sconza Guzzo, requerido por Marco
Antonio Guzzo - Processo nº1003962-70.2021.8.26.0004. A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Betina Rizzato Lara, na forma da Lei, etc. Faz saber aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 30/09/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de Angelina
Sconza Guzzo, CPF/MF 30688929885, RG Nº 8.532.399, declarando-a relativamente incapaz, na forma do art. 4º, III, do Código
Civil, e nomeando como seu Curador, em caráter Definitivo, o Sr. Marco Antonio Guzzo, RG. Nº 10.309.482-9 e CPF/MF Nº
060.581.778-20, tendo como causa da interdição seu estado de saúde, que a impede de expressar a sua vontade de forma
completa e irreversível, não podendo ela praticar atos de vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, devendo ser não somente assistida para a prática de atos patrimoniais
como representada pelo curador nomeado. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1099025-62.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) ATLAS PROJ TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES±SERVIÇOS DE
SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80,
e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Gustavo Schwartz, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de
valores retidos. 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 20 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 formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1007214-09.2020.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Olivier Haxkar Jean, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Tatiane
Cerqueira de Mendonça Cunha, Brasileira, Casada, Fotógrafa, CPF 223.212.138-09, com endereço à Rua Itaqui, 44,
Caninde, CEP 03029-090, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Condomínio Florence, alegando em síntese:"... à cobrança para o recebimento do valor de R$2.974,42 (março/2020),
referente as despesas condominiais da unidade nº 22, bloco A, localizada na Rua Chuvas de Verão nº 79, Fazenda do
Carmo/SP.". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1045551-53.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. Faz saber
a(o) Zakei Ahmad Fares Comércio de Calçados Ltda., CNPJ 07.759.567/0001-95, Ali Ahmad Fares, Brasileiro, Casado,
Empresário, CPF225.351.588-41 e Fatme Mrad Mrad, Brasileira, Casada, Empresária, CPF 231.759.848-35,que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Carlos Diogenes de Oliveira e outro, alegando em síntese:
objetivando receber o valor de R$ 88.200,00 (agosto/2018),referente a corretagem sobre a intermediação sobre a venda do
imóvel situado na Rua Lira Cearense. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação,
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1013375-58.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei. Faz saber a(o) Francisco Carlos Martins,
CPF 064.092.368-24, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Vila Cantareira,
objetivando a quantia de R$ 8.203,32 (Maio/2017) referente as despesas condominiais e demais encargos da unidade 200073 que
restaram inadimplidas. Estando o executado em local incerto e/ou não sabido, foi determinado sua CITAÇÃO por EDITAL para que no
prazo de 03 (três) dias a contar dos 20 (vinte) dias do presente edital pague a quantia devidamente atualizada restando os honorários
reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento, ou ofereça embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após o prazo supra
deste edital, ou ainda reconhecendo o crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução, poderá requerer o parcelamento do
saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 745 -A), decorridos
os prazos retro sem manifestação ser-lhe -á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de Novembro de 2021.

FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 2ª VARA CÍVEL
Rua Sta. Maria, 257 - sala 209 - Parque São Jorge - CEP 03085-000 - Fone: (11)
2295-6770 - E-mail: tatuape2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 0004737-90.2021.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. CLÁUDIO PEREIRA
FRANÇA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NICE GAMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E VÍDEO GAMES LTDA ("NICE GAMES" ), CNPJ 14.785.816/
0001-82, atualmente em lugar ignorado, que pelo presente, expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MARIA APARECIDA MÔNACO
(coexecutada: Rialme Dra Soldagem Ltda. ME), fica INTIMADA para, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$14.997,85 (ago/2021) a
ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de
MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC), os quais incidirão
sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhorade
bens e avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias
para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2021.
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