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Preço banca: R$ 3,50

Juros cobrados de empresas e
famílias sobem em outubro, diz BC
As taxas de juros dos empréstimos nos bancos subiram
em outubro, segundo a pesquisa Estatísticas Monetárias e de
Crédito do Banco Central
(BC), divulgada na sexta-feira
(26), em Brasília.
Nas operações com taxas
livremente definidas pelos bancos, a taxa média cobrada de
empresas e famílias ficou em
32,8% ao ano, aumento de 2,2
pontos percentuais em relação
a setembro, quando estava em
30,6% ao ano. Essa é a maior
taxa desde março de 2020
(33,3% ao ano).
As famílias pagaram taxa
média de 43,8% ao ano, com
alta de 2,1 pontos percentuais
em relação a setembro, e as

Presidente diz que Brasil e o mundo
não aguentam um novo lockdown
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“Estamos perto de ver o topo da
inflação”, afirmou Campos Neto
Página 3

OMS batiza nova cepa
africana como Variante de
Preocupação Omicron

Autoridades globais reagiram com alarme na sexta-feira (26) a uma nova variante do
novo coronavírus detectada na
África do Sul. A União Europeia (UE), o Reino Unido e a
Índia estão entre os que anunciam controles de fronteira
mais rigorosos, enquanto cientistas tentam determinar se a
mutação é resistente a vacinas.
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Campanha
contra violência
representa
rostos de
mulheres
influentes

Tarde

Manhã

Tarde

Segunda: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Noite

30º C
17º C

Noite

A temporada 2022 da Stock Car já tem calendário de
datas definido e algumas equipes já divulgaram suas renovações e parcerias. Desta forma,
a RKL Competições que fez
sua primeira temporada este
ano na principal categoria de
automobilismo nacional expande o time para 2022. De um
carro na Stock Car para 2 carros no grid da categoria, e ainda com um carro na categoria
de acesso, a Stock Light.

Ketiley Batista em Tóquio

Classe C30 terá duelo
entre campeões na final
do Circuito Ilhabela

29º C
20º C

Foto/ Aline Bassi

Manhã

RKL Competições amplia
suas atividades para a
temporada 2022
Foto/ Wagner Carmo

A seleção brasileira de atletismo está pronta para
participar dos Jogos Pan-Americanos Júnior (sub-23),
na cidade de Cáli, na Colômbia. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) fechou a delegação, com 69
atletas, em conjunto com o Comitê Olímpico do Brasil
(COB), que é o responsável pela competição. O Time
Brasil fechou uma delegação com 529 pessoas, 358
atletas que vão competir em 38 modalidades. O Canal
Olímpico da TVNSports vai transmitir as competições
pela internet.
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Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Noite

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,58
Venda:
5,58
Turismo
Compra: 5,56
Venda:
5,74

EURO
Compra: 6,31
Venda:
6,31
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Esporte

Previsão do Tempo

19º C
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Atletismo brasileiro
está pronto para
os Jogos PanAmericanos Júnior

28º C

4,1 milhões de pessoas ainda
precisam tomar a 2ª dose da
vacina contra COVID-19
Fiocruz alerta sobre cuidados
com nova onda da Covid-19
na Europa

“Ela o denunciou, mas acabou por ser morta” é a mensagem que acompanha as fotomontagens do artista italiano
Alexsandro Palombo. O autor
pretende “denunciar, consciencializar e chamar a atenção”
sobre a agressão às mulheres,
criticando a falta de proteção
real.
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Sábado: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

FAO apresenta projeto de
alimentação escolar
na América Latina

Líder Caballo Loco
Os barcos do litoral norte
paulista, Caballo Loco (Ubatuba) e Kaikias Via Itália (Ilhabela) são os protagonistas da

Classe C30 nas regatas decisivas
da Copa Mitsubishi – Circuito
Ilhabela de Vela Oceânica – neste fim de semana (27 e 28/11).

Ambos são os mais recentes
campeões da tradicional competição iniciada em junho e que
neste ano chega à 21ª edição,
após três etapas, com sede no
Yacht Club Ilhabela (YCI).
Caballo Loco é o atual campeão, venceu em 2020, enquanto Kaikias Via Itália conquistou
o título em 2019, ano em que
também se sagrou campeão brasileiro. Nesta temporada, ambos
já obtiveram conquistas relevantes. Kaikias se tornou campeão
inédito da Semana de Vela de
Ilhabela, sendo que na mesma
competição, Caballo Loco faturou o bicampeonato brasileiro,
após vencer as etapas de Florianópolis e Ilhabela.
A convivência entre as duas tripulações é pautada pela rivalidade
na raia e pelo respeito e amizade na
canoa de cerveja.
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“Esse é o percurso natural das coisas, a evolução.
Esse ano foi bem trabalhoso
para nos adaptarmos a Stock
Car. Toda a experiência de
anos nas categorias de base
nos deram muita noção sobre
equipe, regulamentos e outras coisas. Mas o carro e a
competitividade da Stock Car
exigiu esforço de nossas parte para tal evolução,” comentou o chefe de equipe Edson
Ricarte.
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Cacá Bueno e Ricardo
Baptista aceleram nas 4 Horas
de Santa Cruz do Sul

Foto/ Bruno Terena

Com variante
do coronavírus,
Europa e Ásia
reforçam
fronteiras

empresas, 19,1% ao ano, aumento de 2 pontos percentuais.
Em 12 meses, as altas foram
de 4,8 pontos percentuais para
as pessoas físicas e de 7,1 pontos para as empresas.
No caso das famílias, o BC
destacou os aumentos das taxas do crédito pessoal não consignado (6,2 ponto percentual,
chegando a 83,6% ao ano, em outubro), crédito pessoal consignado para servidores públicos (0,9
ponto percentual, com taxa de
17,9 % ao ano) e cartão de crédito rotativo (4,1 pontos percentuais;
taxa de 343,6% ao ano). O cheque especial ficou com taxa de
128,8% ao ano, recuo de 0,8
ponto percentual em relação a
setembro.
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Cacá Bueno
Juntamente a Ricardo Baptista, Cacá Bueno volta a acelerar no
Autódromo Internacional de Santa
Cruz do Sul para a realização da

penúltima etapa do calendário
de 2021 do Império Endurance
Brasil, a qual contará com a presença de público.
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75% da população paulista está
com esquema vacinal completo
Capital aguarda remessa de
imunizantes da Janssen para
aplicação de segunda dose
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que conforme nota técnica
emitida na sexta-feira, (26) pelo
Ministério da Saúde (MS), a partir desta sexta-feira os cidadãos
que se vacinaram com o imunizante da Janssen deverão tomar
a segunda dose (D2) do mesmo
fabricante, entre dois e seis
meses após a primeira aplicação. Para seguir com a aplicação das doses aos moradores da
capital, a SMS aguarda o envio
do imunizante por parte do governo federal. Tão logo receber
as vacinas, o município divulgará a data de início da aplicação da D2 de Janssen.
"São mais de 300 mil pessoas que poderão tomar a segunda dose do imunizante da
Janssen, após o recebimento
dos novos lotes", afirmou o
secretário municipal da Saúde,
Edson Aparecido.

No caso de mulheres que ficaram grávidas depois que se vacinaram com a Janssen, a recomendação é que a segunda dose
seja feita com a vacina da Pfizer.
Até a quinta-feira (25), foram
aplicadas 21.456.736 doses de
vacinas antiCovid, sendo
10.586.777 (D1), 9.313.934
(D2), 328.331 (DUs) e
1.227.694 (DAs). A cobertura
vacinal da população com mais de
18 anos de idade está em 108,5%
para D1 + DU, em 100,2% para
D2 + DU e em 13,3% para DA.
Em adolescentes de 12 a 17
anos, foram aplicadas 896.768
primeiras doses, representando
uma cobertura vacinal de 106,2%.
Também foram aplicadas
396.234 segundas doses nesse
público (cobertura de 46,9%).
A SMS recomenda à população que acompanhe a disponibilidade de segundas doses
dos imunizantes por meio da
plataforma De Olho na Fila.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Ex-vereador e presidente da Mesa por 4 vezes, o ex-senador
e ex-ministro (Transportes) Antônio Carlos Rodrigues será decisivo na relação do PL com Bolsonaro
.
PREFEITURA (São Paulo)
Prestes a completar 200 dias de governo, Ricardo Nunes
(MDB) se prepara pra não deixar a variante Omicron da Covid
19 desfilar na “Capital Mundial da Vacina”
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Assim como na Câmara dos Deputados, no Parlamento paulista são muitos deputados e deputadas que podem transformar o
PL num dos maiores partidos em 2022
.
GOVERNO (São Paulo)
É querer demais que o João Doria, virtual vencedor das prévias tucanas feche já uma chapa com a senadora Tebet (MDB) de
vice, só por ter dito que será mulher
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputada federal Renata Abreu (dona do Podemos) só não
será candidata ao Senado por São Paulo se não quiser. O candidato Presidencial Sérgio Moro apoiará
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro tá dizendo que uma nova variante - África do
Sul - do vírus Corona (Covid 19) deve ser combatida pelos ‘carnavais’ dos governadores e prefeitos
.
PARTIDOS (Brasil)
PL : lançar de cara o ministro Tarcísio (Infraestrutura) ao
governo paulista, correndo o risco de perder pro Alckmin (num
PSD do Kassab) é um “tudo ou nada”
.
HISTÓRIAS
Eleita a 1ª mulher pra presidência da OAB (SP). Ela é Patrícia Vanzolini, de 49 anos, que teve quase 65 mil votos, derrotando a chapa do atual presidente ...
.
(São Paulo)
... Caio Augusto. Leonardo Sica foi eleito vice e Daniela
Magalhães secretária-geral. Para a CAASP, foi eleita Adriana
Abílio, tendo como vice Domingos Stocco ...
.
M Í D IA S
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na
imprensa brasileira desde 1993. A coluna www.cesarneto.com
recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo
e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São
Paulo
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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O estado de São Paulo superou na quinta (25) a marca de
75% da população com esquema
vacinal completo. São 34,7 milhões de pessoas que tomaram as
duas doses dos imunizantes do
Butantan/Coronavac, Fiocruz/
Astrazeneca/Oxford e da Pfizer,
ou a dose única da Janssen.
O balanço de vacinados
aponta mais de 37,9 milhões de
aplicações de primeira dose,
33,5 milhões da segunda, mais
de 1,1 milhão de dose única e
4,3 milhões doses adicionais,
totalizando as 77 milhões de
doses aplicadas.

Os dados indicam que 84,5%
da população residente no Estado já recebeu ao menos uma
dose da vacina. Quando considerado toda a população adulta, são
93,2% que recebeu o esquema
completo.
“Este índice é reflexo do esforço de todos os profissionais
de saúde do estado e dos municípios que não mediram esforços para aumentar a cobertura
vacinal em SP. Nosso objetivo
agora é vacinar a todos que ainda não tomara a segunda dose”,
destaca Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de

Imunização (PEI).
A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do
Vacinômetro, no site https://
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.
Ação de reforço vacinal
Entre os dias 1 e 10 de dezembro, o Governo do Estado
vai promover uma ação de reforço vacinal para intensificar a
aplicação da segunda dose e da
dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
No estado de São Paulo, 4,1
milhões de pessoas ainda não

compareceram para tomar a segunda dose da vacina. O número
de faltosos reduziu cerca de
22% se comparados a 15 dias
atrás, quando o estado tinha 5,3
milhões de pessoas para se vacinar, mas ainda é considerado
bastante alto pelos técnicos da
Secretaria de Estado da Saúde.
O balanço contabiliza 845
mil pessoas que ainda precisam completar o esquema vacinal com o imunizante do
Butantan/Coronavac. outras
971 mil da Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e 2,3 milhões da
Pfizer/BioNTech.

FAPESP, GSK e Butantan renovam parceria
para descoberta de novos medicamentos
A FAPESP, a farmacêutica
GSK e o Instituto Butantan
anunciaram a renovação – por
mais cinco anos – do projeto
de fomento à pesquisa científica realizado por meio do
Centro de Excelência para
Descoberta de Alvos Moleculares (CENTD). Criado em
2015, o CENTD tem por objetivo estimular estudos para
descoberta de novos medicamentos no Brasil.
A primeira fase do CENTD
(2015-2020) – um dos Centros de Pesquisa em Engenharia (CPEs) constituídos pela
FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo) em parceria com empresas, universidade e institui-

ções de pesquisa de São Paulo
– teve como foco central identificar novos alvos terapêuticos envolvidos em doenças
imunoinflamatórias, como artrite reumatoide e outras condições degenerativas. A segunda fase, que acontece com a
renovação da parceria (20212026), focará na validação de
alvos moleculares identificados na primeira fase e de novos alvos que forem eleitos nas
próximas etapas dos estudos.
“De forma inovadora, o
CENTD utiliza venenos de animais para a elucidação de mecanismos moleculares envolvidos nas doenças, bem como
para descoberta de novos alvos
moleculares”, afirma Ana Ma-

risa Chudzinski-Tavassi, coordenadora do CENTD e diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto
Butantan.
Esta nova fase do projeto
conta com um aporte total de
R$ 15 milhões, sendo R$ 7,5
milhões investidos pela farmacêutica GSK e R$ 7,5 milhões oriundos da FAPESP,
além do apoio de infraestrutura e recursos humanos do
Instituto Butantan.
“A inovação está no DNA da
GSK e investir na melhoria contínua da ciência no Brasil é parte fundamental do nosso compromisso como empresa de saúde. A renovação da parceria do
Trust in Science e Butantan, por

meio do CENTD, está alinhada
com os princípios de P&D [pesquisa e desenvolvimento] da
companhia e utiliza o poder da
genética e do sistema imunológico para impulsionar a descoberta e o desenvolvimento de
medicamentos que promovam
qualidade de vida”, afirma o diretor do Trust in Science e de
P&D da GSK, Kevin P. Madauss.
Desde o seu lançamento, o
CENTD publicou 45 trabalhos
científicos e depositou seis patentes de medicamentos no
país, além de criar plataformas
tecnológicas inovadoras de
identificação de novas moléculas e difundir conteúdos voltados à inovação e empreendedorismo à sociedade.

SP anuncia unidades do Poupatempo e autoriza
R$ 11 mi do Retoma SP para Vale do Ribeira
O Vice-Governador Rodrigo
Garcia autorizou, na sexta-feira
(26), a liberação de um total de
R$ 11 milhões em recursos dos
programas que compõem o Retoma SP, para aplicação específica no Vale do Ribeira. Garcia também anunciou a instalação de duas
novas unidades do Poupatempo na
região, entregou títulos de regularização fundiária e descerrou
placa de inauguração do CIC de
Juquiá, além de assinatura de convênios do programa Rotas Rurais.
Os anúncios foram realizados durante a abertura do mutirão do
Retoma SP, realizado em Registro pelo Governo de SP.
“O Retoma SP tem serviços
do Banco do Povo com linhas de
financiamento para retomarmos
especialmente os negócios mais
afetados pela pandemia; além de
programas sociais e muitos cursos de qualificação para ajudar
as pessoas a terem uma expectativa de renda melhor. É um
evento que vale para todo o Vale
do Ribeira, pra gente ajudar essa
região na retomada econômica,
na retomada do emprego”, destacou Rodrigo Garcia.
Os recursos do Retoma SP,
a serem transferidos por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, serão destinados a toda Região Administrativa de Registro, distribuídos
especialmente entre os progra-

mas Bolsa do Povo Trabalho,
Bolsa do Povo Empreendedor,
disponibilização de microcrédito do Banco do Povo e vagas de
qualificação no Empreenda Rápido. Durante o evento, também
foram entregues vouchers dos
programas Bolsa Trabalho e Bolsa Empreendedor. Ainda no mutirão, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado realizou a entrega de cerca de 800
cartões do programa Bolsa do
Povo para beneficiários da região do Vale do Ribeira.
Além disso, como parte das
ações do Retoma SP, o Governo de SP realizou um mutirão de
serviços gratuitos. Diversos estandes foram montados na região central de Registro para
atender trabalhadores, desempregados, estudantes e pequenos
empreendedores, que tiveram
acesso a oferta de vagas de emprego, microcrédito pelo Banco do Povo, cursos de qualificação, solicitação de documentos pelo Poupatempo Digital,
orientação profissional para pessoas com deficiência, entre outros serviços para apoiar toda
população da região.
O programa Retoma SP é
uma das maiores ofertas de políticas e serviços já realizada
pelo Governo de São Paulo, que
tem o objetivo de auxiliar, principalmente, a população mais

afetada pela pandemia. A iniciativa conta com a parceria da Prefeitura de Registro.
Rodrigo Garcia anunciou a
implantação de duas novas unidades do Poupatempo para a
Região Administrativa de Registro, nos municípios de Cajati e
Iguape. Os futuros postos de
atendimento fazem parte do plano de expansão do programa, que
prevê instalações mais compactas
e com foco no digital. As unidades contarão com sistema Balcão
Único e atendentes multitarefa.
Cada uma delas terá investimento
de R$ 130 mil pelo Estado, com
capacidade para realizar cerca de
130 atendimentos por dia.
Os novos postos serão implantados por meio de convênios entre os governos estadual e
municipal, cabendo às prefeituras a participação nas indicações
e escolhas dos locais e infraestrutura dos imóveis. A parceria
permite ainda a inclusão de serviços municipais nos canais digitais do Poupatempo.
“Até o momento, a região só
tinha Poupatempo em Registro.
Com os novos postos, as pessoas de Cajati e Iguape não precisarão mais se deslocar para resolver suas pendências e terão à
disposição diversos serviços”,
diz Murilo Macedo, diretor da
Prodesp, empresa de Tecnologia
do Governo de São Paulo, res-

ponsável pela administração do
Poupatempo.
O Governo de SP também
inaugurou oficialmente o Centro de Integração da Cidadania
(CIC) de Juquiá. O Vice-Governador descerrou a placa da unidade que já realizou cerca de 5,5
mil atendimentos de serviços
como Detran-SP, Banco do
Povo, Sebrae, CDHU, Incra, Junta Militar e Procon. A unidade
foi implantada a partir de convênio celebrado entre a Secretaria da Justiça e Cidadania do
Estado e a Prefeitura de Juquiá.
As despesas de custeio e cessão
do imóvel ficaram sob responsabilidade do município, cabendo à coordenadoria do CIC a
gestão do equipamento, implantação e suporte dos projetos desenvolvidos no espaço.
Durante a agenda em Registro, Rodrigo Garcia também realizou a entrega de um total de
198 títulos de regularização fundiária, be neficiando moradores
das cidades de Cajati e Sete Barras. Também foi dada autorização
para celebração de convênios do
programa Rotas Rurais com 16
municípios do Vale do Ribeira:
Barra do Turvo, Cajati, Cananéia,
Eldorado, Iguape, Ilha Comprida,
Iporanga, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo,
Registro e Sete Barras.

4,1 milhões de pessoas ainda precisam tomar
a 2ª dose da vacina contra COVID-19
O Governo de SP faz um
alerta na quinta-feira (25) aos
4,1 milhões de pessoas que ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina de
Covid-19 para que busquem os
postos para se imunizar.
O número de faltosos reduziu cerca de 22% se comparados a 15 dias atrás quanto o estado tinha 5,3 milhões de pessoas para se vacinar, mas ainda é
considerado bastante alto pelos
técnicos da Secretaria de Estado da Saúde.
O balanço da tarde de hoje
contabiliza 845 mil pessoas que
ainda precisam completar o esquema vacinal com o imunizante do Butantan/Coronavac. ou-

tras 971 mil da Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e 2,3 milhões da
Pfizer/BioNTech.
“Aqueles que tomaram a primeira dose precisam retornar
aos postos de vacinação para tomar a segunda dose e desta forma estarem totalmente protegidos. É fundamental que as pessoas se conscientizem sobre a
importância da segunda dose”,
afirma a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização
(PEI), Regiane de Paula.
Para completar o esquema
vacinal contra COVID-19, são
necessárias duas doses tanto da
vacina do Butantan (intervalo de
28 dias) quanto da Fiocruz (8
semanas) e Pfizer (21 dias).

Caso o prazo seja ultrapassado,
é fundamental que o cidadão
procure um posto assim que
possível para orientações e para
completar a imunização. O esquema vacinal da Janssen prevê
apenas uma dose.
As Prefeituras são responsáveis pela busca ativa dos vacinados, mas o Governo de SP apoia a
ação com o envio de mensagem
via SMS e por e-mail à população
para lembrar a data da segunda
dose conforme pré-cadastro realizado no site Vacina Já ou no
momento da aplicação da vacina.
Dose Adicional
Além disso, toda a população
adulta pode se vacinar com a

dose adicional de COVID-19. A
nova orientação do Plano Estadual de Imunização (PEI) segue
a diretriz do Programa Nacional
de Imunização (PNI) e vale para
todas as pessoas que tomaram as
duas doses há pelo menos cinco
meses, ou seja, quem completou seu ciclo vacinação até o
mês de junho.
Importante destacar que os
imunizantes disponíveis na rede
pública de saúde são seguros,
eficazes e podem ser utilizados
nesta estratégia vacinal. Assim,
em São Paulo o imunizante para
a dose de reforço será aquele
que estiver disponível no posto
de saúde: Pfizer, Coronavac e
até mesmo Astrazeneca.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Juros cobrados de empresas e
famílias sobem em outubro, diz BC
As taxas de juros dos empréstimos nos bancos subiram
em outubro, segundo a pesquisa
Estatísticas Monetárias e de
Crédito do Banco Central (BC),
divulgada na sexta-feira (26), em
Brasília.
Nas operações com taxas livremente definidas pelos bancos, a taxa média cobrada de
empresas e famílias ficou em
32,8% ao ano, aumento de 2,2
pontos percentuais em relação
a setembro, quando estava em
30,6% ao ano. Essa é a maior
taxa desde março de 2020
(33,3% ao ano).
As famílias pagaram taxa
média de 43,8% ao ano, com
alta de 2,1 pontos percentuais
em relação a setembro, e as
empresas, 19,1% ao ano, aumento de 2 pontos percentuais. Em
12 meses, as altas foram de 4,8
pontos percentuais para as pessoas físicas e de 7,1 pontos para
as empresas.
No caso das famílias, o BC
destacou os aumentos das taxas
do crédito pessoal não consignado (6,2 ponto percentual, chegando a 83,6% ao ano, em outubro), crédito pessoal consignado para servidores públicos (0,9
ponto percentual, com taxa de
17,9 % ao ano) e cartão de crédito rotativo (4,1 pontos percentuais; taxa de 343,6% ao ano).
O cheque especial ficou com
taxa de 128,8% ao ano, recuo de
0,8 ponto percentual em relação
a setembro.
No crédito às empresas, o
destaque ficou para os crescimentos nos custos de contrata-

ção de desconto de duplicatas e
outros recebíveis (1,5 ponto
percentual, com taxa em 14,2%
ao ano), capital de giro com prazo menor que 365 dias (6 pontos percentuais; taxa de 22,1%
ao ano) e capital de giro com
prazo superior a 365 dias (2 pontos percentuais, com juros em
19% ao ano).
Inadimplência
A inadimplência, considerados atrasos acima de 90 dias, do
crédito livre para pessoas físicas chegou a 4,3%, com alta de
0,1 ponto percentual em relação
a setembro. A inadimplência das
empresas permaneceu em 1,6%.
Crédito direcionado
A alta dos juros também foi
observada nas operações de crédito direcionado, que têm regras
definidas pelo governo e é destinado basicamente aos setores
habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito.
A taxa média para pessoas
físicas subiu 0,4 ponto percentual para 7,7% ao ano. Para as
empresas, a alta, no mês, foi de
1,3 ponto percentual para 10,8%
ao ano.
A inadimplência do crédito
consignado ficou estável em 1%
para pessoas jurídicas e 1,4%
para as famílias.
Taxa básica
A alta dos juros bancários
ocorre em um período de aumento da taxa básica de juros, a Selic, atualmente definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, em 7,75% ao ano.

Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida,
e isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos
encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Os bancos também consideram outros fatores na hora de
definir os juros cobrados dos
consumidores, como inadimplência, lucro e despesas administrativas.
Saldo dos empréstimos
O crédito do Sistema Financeiro Nacional totalizou R$ 4,5
trilhões em outubro, aumento de
1,5% em relação ao mês anterior. De acordo com o BC, esse
desempenho refletiu altas de
0,9% na carteira de pessoas jurídicas (saldo de R$ 1,9 trilhão)
e de 1,9% na de famílias (R$ 2,6
trilhões), em outubro comparado ao mês anterior.
Em relação a outubro de
2020, o crédito se elevou 16%,
mesmo desempenho do mês anterior. Segundo o BC, nessa
comparação de 12 meses, o crédito destinado às empresas desacelerou, passando de 11,7%
(em 12 meses encerrados em
setembro), para 11,4% (12 meses encerrados em outubro),
enquanto o destinado às famílias continuou em expansão, de
19,5% para 19,7%.
O saldo do crédito livre às
empresas somou R$ 1,2 trilhão,
com aumentos de 1,2% no mês
e de 15,9% em 12 meses, com
destaque para as modalidades de
antecipação de faturas de cartão

de crédito (5,5%), capital de
giro com prazo superior a 365
dias (0,9%) e financiamento às
exportações (3%).
Para as pessoas físicas, o
crédito livre atingiu R$ 1,4 trilhão em outubro, altas de 2,2%
em relação ao mês anterior e de
21,3% na comparação interanual. O BC destacou que houve
“evolução nas principais carteiras do segmento”, como as de
cartão de crédito (4,2%), crédito pessoal não consignado
(4,1%), crédito pessoal consignado para servidores públicos
(1%) e financiamentos para a
aquisição de veículos (1,2%).
O saldo das operações de
crédito direcionado destinado
às empresas atingiu R$ 695 bilhões no mês, com expansão
mensal de 0,6% e crescimento
interanual de 4,2%. No crédito
direcionado às famílias, o saldo
totalizou R$ 1,2 trilhão em outubro, com variações positivas
de 1,5% no mês e de 17,8% em
12 meses, “fomentado pela continuidade do desempenho favorável do crédito rural com taxas
reguladas (2,9%) e dos financiamentos imobiliários com taxas
reguladas (1,1%)”.
Novos empréstimos
As novas contratações de
crédito do sistema financeiro
atingiram R$ 428,9 bilhões em
outubro. Na série com ajuste
sazonal, o fluxo aumentou 1,7%
no mês, com expansão de 5,1%
nas concessões a pessoas jurídicas e alta de 0,1% para pessoas físicas. (Agencia Brasil)

“Estamos perto de ver o topo da
inflação”, diz presidente do BC
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, afirmou na sexta-feira
(26) que o pico da inflação está
próximo do fim, com melhora a
partir do ano que vem.
“Está perto – olhando 12
meses – de ver o topo da inflação, e a gente entende que, a partir do ano que vem, vai ver uma
melhora”, disse Campos Neto,
ao participar de evento virtual

com empresas do mercado imobiliário, promovido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo
(Secovi-SP).
Campos Neto afirmou que o
BC imaginava, “em algum momento”, que o auge da inflação
seria em setembro, mas isso não
ocorreu em função dos “choques de energia que vieram de
forma consecutiva, surpreendendo a todos”, e do aumento da

gasolina subindo na bomba, puxado pelo etanol.
Projeção para o PIB
O presidente do BC também
indicou que a instituição deve
piorar sua projeção para o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país) em 2022, mas não na magnitude apontada pelo mercado

em suas últimas estimativas.
A última conta do BC, de alta
de 2,1%, será provavelmente
revista para baixo, disse, “mas
não tão baixo” como a mediana
em expectativas de agentes do
mercado.
No último boletim Focus, a
perspectiva do mercado era de
crescimento de apenas 0,7%
para a economia brasileira em
2022. (Agencia Brasil)

Turismo nacional deve encerrar
o ano com crescimento de 16%
O turismo brasileiro deve
terminar o ano com crescimento de 16% e faturamento de
R$ 130 bilhões, 22% inferior
ao registrado no período prépandemia, de acordo com dados do levantamento do Conselho de Turismo (CT) da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado
de São Paulo (FecomercioSP).
Os segmentos que registraram os resultados mais expressivos, a partir do quarto mês
do ano, foram os de transporte aéreo, com alta anual de
83,9% e serviços de alojamento e alimentação, que teve elevação de 61,9%. “No entanto, a base de comparação explica o resultado, pois, esses
foram os setores que mais sofreram o impacto da crise em
2020, estando, também, abaixo do patamar de abril de
2019”, diz a FecomercioSP.
Segundo os dados, a demanda dos passageiros aéreos
atingiu nível superior a 6 milhões em julho, mantendo-se
no mesmo nível nos meses
seguintes. Até junho esses números estavam menores do
que 5 milhões de pessoas. A
perspectiva da Fecomercio é
a de que o transporte aéreo
encerre o ano com faturamento de R$ 37,8 bilhões, o que
representa um crescimento
anual de 30,5%. “Porém, ainda 36% abaixo do nível de
2019. Já o resultado projetado do último trimestre deve ser
12% menor em relação ao
mesmo período do ano prépandemia”, estima a entidade.
O transporte rodoviário (in-

termunicipal, interestadual e
internacional), que apresentou
quedas relativamente modestas no início do ano, deve encerrar 2021 com alta de 9% e
faturamento de R$ 17,7 bilhões (5,1% abaixo do patamar de 2019). Para o transporte aquaviário, a projeção
de alta é 8,4% (R$ 467 milhões em valores absolutos).
Para o grupo de locação de
veículos, agência e operadoras de turismo, a expectativa é
que haja aumento no faturamento de 4,2%, chegando a R$
29 bilhões. Na comparação
com 2019, o nível ainda é
8,5% abaixo do obtido. Embora negativo, é um dos resultados relativos mais favoráveis
entre os setores analisados pelo
levantamento. O último trimestre deve registrar um ritmo de
crescimento de 7%.
Os dados indicam ainda que
o grupo de alimentação e alojamento deve registrar alta de
15,9%, com faturamento de
R$ 25 bilhões, um quadro ainda negativo quando comparado ao ano de 2019, quando a
alta foi de 26%.
Para as atividades culturais,
recreativas e esportivas, a projeção para a segunda metade
do ano é aumento de 11,7%,
encerrando 2021 com alta de
1,9%. No primeiro semestre
de 2021 houve queda de 7,4%
nesse grupo. “Como este grupo depende, essencialmente,
do número de pessoas completamente imunizadas, com o
ritmo de vacinação bem estabelecido, a tendência é que
haja cada vez mais aumento

de público e atividades no próximo ano, dando condições
para uma recuperação mais
robusta”, diz a FecomercioSP.
Impacto da inflação no
turismo
Apesar de os números
apontarem para um bom desempenho no início de 2022,
o processo inflacionário, que
impacta tantos as famílias
como as empresas, pode limitar um crescimento mais expressivo do setor no próximo
ano, embora o dólar alto ainda mantenha a atratividade do
turismo doméstico, que passou
a ser “descoberto” por muitos
brasileiros.
Segundo a presidente do
CT da FecomercioSP, Mariana Aldrigui, a pressão da inflação no orçamento das famílias
é, e continuará sendo, o fator
mais importante a ser observado no próximo ano, principalmente a partir de março, quando a demanda começa a diminuir. “Infelizmente, como em
outros momentos relevantes
para o turismo, fez-se muito
pouco em termos de investimentos, oferta de crédito e estímulo
à inovação, o que deixa o Brasil
ainda mais dependente de seu
mercado interno”, analisou.
O levantamento, com base
nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que o setor tem enfrentado inflação de
16,75% nos últimos 12 meses.
Esta variação é superior à média do Índice de Preços do
Consumidor Amplo (IPCA),
de 10,67%. Isto é, há um

avanço real de preços do turismo de 5,49%. As passagens
aéreas são as principais responsáveis pela alta. Em 12 meses,
o preço aumentou 50,11%, resultado da demanda reprimida
pela pandemia e do aumento
de custos, sobretudo do querosene (QAV), que subiu 90%,
segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP).
Segundo as análises da FecomercioSP, a alta do combustível e da energia elétrica deve
impactar outras atividades importantes do setor, como hotéis e translados, que repassarão os custos aos consumidores e aos pacotes turísticos,
pressionando os valores nos
próximos meses. Embora algumas atividades ainda não
repassem a inflação para o preço final (caso da hospedagem,
que teve aumento médio de
preços de 4,44%), como o
processo inflacionário atual é
estrutural, o ajuste é questão
de tempo e deve continuar,
pelo menos, até metade do
próximo ano.
“O resultado não surpreende, uma vez que já se previa
um aumento considerável da
demanda, que esteve reprimida
ao longo dos últimos 18 meses.
Os aumentos generalizados nos
insumos de todos os setores
também colaboram com a elevação dos preços, e é provável
que a curva de aumento siga
ascendente nos próximos meses (pelo menos até o carnaval),
podendo ser revertida somente
em caso de queda acentuada
na demanda”, disse Aldrigui.
(Agencia Brasil)

Com variante do
coronavírus, Europa e Ásia
reforçam fronteiras
Autoridades globais reagiram com alarme na sexta-feira (26)
a uma nova variante do novo coronavírus detectada na África do
Sul. A União Europeia (UE), o Reino Unido e a Índia estão entre
os que anunciam controles de fronteira mais rigorosos, enquanto
cientistas tentam determinar se a mutação é resistente a vacinas.
O Reino Unido proibiu voos da África do Sul e de países vizinhos
e pediu que os viajantes britânicos que voltam desses locais entrem
em quarentena. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen,
disse que a UE também pretende deter o tráfego aéreo da região.
Cientistas estudam a variante identificada nesta semana, mas
a notícia derrubou os mercados de ações e o petróleo em meio
aos temores do que proibições de viagens fariam às economias
já abaladas do sul africano.
A variante tem uma proteína de espigão que é dramaticamente
diferente daquela do coronavírus original, no qual as vacinas contra covid-19 se baseiam, disse a Agência de Segurança da Saúde
britânica, o que aumenta o receio de como as vacinas atuais, bemsucedidas contra a mais familiar variante Delta, sersairão.
“Como os cientistas descrevem, esta é a variante mais significativa que encontraram até hoje”, disse o secretário dos Transportes britânico, Grant Shapps, ao canal Sky News.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) realiza hoje uma reunião em Genebra. Especialistas debaterão o risco que a variante
apresenta e se ela deveria ser designada como de interesse ou
preocupante, disse o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier.
Quase 100 sequências da variante já foram relatadas, e uma
análise inicial mostra que ela tem “um número grande de mutações” que exigem mais estudo, acrescentou Lindmeier.
Um epidemiologista afirmou que já pode ser tarde demais
para endurecer as restrições de viagem.
“Acho que temos que admitir que muito provavelmente esse
vírus já está em outros lugares. Então, se fecharmos a porta agora, provavelmente será tarde demais”, disse Ben Cowling, da
Universidade de Hong Kong.
A África do Sul conversará com autoridades britânicas para
tentar convencê-las a reconsiderar a proibição, disse o Ministério das Relações Exteriores em Pretória.
A variante, batizada de B.1.1.529, também foi encontrada em
Botsuana e Hong Kong, de acordo com a Agência de Segurança
da Saúde do Reino Unido. (Agencia Brasil)

Campanha contra violência
representa rostos de
mulheres influentes
“Ela o denunciou, mas acabou por ser morta” é a mensagem
que acompanha as fotomontagens do artista italiano Alexsandro
Palombo. O autor pretende “denunciar, consciencializar e chamar a atenção” sobre a agressão às mulheres, criticando a falta
de proteção real. As representações de Letizia Ortiz e de Kamala Harris com nódoas negras, ou o nariz em sangue de Ursula
von der Leyen, correspondem a reflexões e alertas para a existência de vítimas de abusos em qualquer setor da sociedade.
São todas mulheres proeminentes da vida política e social internacional. Todas são representadas como vítimas de violência doméstica, espancadas, com rostos inchados, nódoas negras, lábios e nariz em sangue.
Para esta campanha internacional contra a violência, Alexsandro Palombo utilizou as imagens de: Ursula von der Leyen,
presidente da Comissão Europeia, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, Kate Middleton, duquesa de Cambridge, Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, Marine Le Pen,
líder do partido francês União Nacional de extrema direita, Anne
Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, Letizia Ortiz, rainha da
Espanha. Trata-se do último trabalho do artista italiano que, além
de chamar a atenção para o fato de os abusos serem transversais
na sociedade, também critica as instituições e autoridades por
darem uma falsa segurança às vítimas.
“Por que é que uma mulher deve denunciar a agressão se depois da denúncia ela não é protegida pelas instituições e acaba
por ser morta? Como pode uma mulher vítima de abuso e violência ainda ter fé nas instituições? Vejo apenas a política a convidar mulheres a denunciar os casos, mas sem assumir a responsabilidade de dar proteção e apoio às vítimas. Um Estado que
não protege e deixa as mulheres sozinhas nas mãos do agressor,
torna-se cúmplice silencioso” disse Alexsandro Palombo, citado na publicação Il Giorno de Milano.
“São muitas as associações de voluntários que, com pouquíssimos meios, procuram apoiar as vítimas, mas cabe à política, às instituições e ao Estado assumir essa responsabilidade”, acrescentou.
Em Paris, os pôsteres com o rosto da Anne Hidalgo coberto
de hematomas e o nariz de Marine Le Pen cheio de sangue, em
frente do Hôtel de Ville, desafiam e surpreendem as pessoas
que passam.
Na Espanha, a exposição das fotomontagens é protagonizada
pela rainha Letizia “maltratada”.
A Plaza del Ayuntamiento de Los Alcázares, em Múrcia, é o
local onde o artista italiano faz o lançamento global da última
campanha, que marca o Dia Internacional pela Eliminação da
Violência contra as Mulheres.
“Alexsandro Palombo lembra-nos, com força e nitidez, a verdade nua e crua da violência sofrida pelas mulheres na Europa e
no mundo”, dizem os organizadores da exposição espanhola. Eles
destacam que “os rostos a sangrar mostram, ao mesmo tempo, a
urgência da situação para todas as mulheres, mas também para
as mais “poderosas” que, como outras, podem morrer sob os
golpes de um homem”.
“A responsabilidade recai sobre nós”, afirma a historiadora
francesa Christelle Taraud, especialista em história da mulher,
género e sexualidade e professora na Universidade de Columbia,
em Nova York. Citada no El Periodico de Aragon, Taraud diz que o
trabalho de Alexsandro Palombo é também “um apelo à resistência e à luta, bem como uma forma de relembrar aquelas mulheres
que dispõem de meios políticos para tornar o sistema eficaz.
A campanha internacional começou nesta semana com inúmeros pôsteres colocados nas ruas de várias cidades europeias,
acompanhados do texto: “Ela o denunciou. Mas ninguém acreditou nela. Mas ela foi deixada sozinha. Mas ela não foi protegida. Mas ele não foi preso. Mas ela foi morta de qualquer maneira”. (Agencia Brasil)
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Fiocruz pede inclusão da Instituição
como produtor de IFA nacional
OMS batiza nova
cepa africana
como Variante de
Preocupação Omicron
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) batizou a nova
variante do SARS-CoV-2 identificada no continente africano
como Omicron e classificou a
cepa como uma Variante de
Preocupação. De acordo com
a entidade, a decisão foi tomada por conta da grande quantidade de mutações apresentada
pela variante, sendo que algumas delas apresentam “características preocupantes”.
“Neste momento, há muitos estudos em andamento e
muito trabalha na África do
Sul e em outros países para
que se possa caracterizar melhor a variante em termos de
transmissibilidade, severidade e qualquer tipo de impacto em medidas de combate,
como o uso de kits diagnósticos, terapias e vacinas”, informou a líder técnica de resposta à covid-19 da OMS, Ma-

ria Van Kerkhove.
A classificação de Variante de Preocupação, de acordo
com a entidade, exige importantes ações por parte dos governos, como o compartilhamento de sequências de genoma; a comunicação de casos e
mutações; e a realização de investigações de campo e de análises laboratoriais para melhor
compreender os impactos, a
epidemiologia, a severidade e
a efetividade de medidas de
saúde pública.
“Essa nova Variante de Preocupação Omicron ressalta da
necessidade de acelerar a equidade vacinal e de fazer imunizar contra a covid-19 profissionais de saúde, pessoas idosas e outros em risco e que ainda não receberam a primeira e
a segunda dose”, destacou e
OMS, por meio de sua conta
no Twitter. (Agencia Brasil)

FAO apresenta projeto
de alimentação escolar
na América Latina
A Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) apresentou
na sexta-feira (26) no Green
Rio, na Marina da Glória, o projeto Consolidação de Programas de Alimentação Escolar na
América Latina e no Caribe,
uma iniciativa de cooperação
técnica internacional com o governo brasileiro que trabalha
para fortalecer as políticas de
alimentação escolar na região.
Os programas de alimentação escolar atendem a cerca de
85 milhões de estudantes na
América Latina e no Caribe.
Além de melhorar a qualidade da
alimentação das crianças, a iniciativa fortalece a cadeia de
agricultura familiar local, uma
vez que incentiva os países a adquirir alimentos dos pequenos
agricultores por meio de compras públicas.
Para a coordenadora do projeto, Najla Veloso, a alimentação escolar é uma estratégia de
enfrentamento do sobrepeso e
da obesidade e representa a possibilidade de educar para uma
nova cultura alimentar. “Esse
painel promoverá também a reflexão sobre as ações em andamento e as necessárias mudanças nessa política para a transformação dos sistemas alimen-

tares.”
Segundo a (FAO), a região é
a mais cara para se alimentar de
forma saudável, sendo uma realidade inalcançável para 113 milhões de pessoas. A falta de acesso a dietas saudáveis e a baixa
qualidade da alimentação trazem
impactos negativos e elevam a
probabilidade de deficiências,
aumentando o sobrepeso e a
obesidade, assim como doenças
crônicas não transmissíveis.
Importante evento para consolidar o Brasil como um país
estratégico no cenário da bioeconomia mundial, o Green Rio
está de volta presencialmente à
Marina da Glória, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (26) e sábado (27) e também terá transmissão online, possibilitando a
todos os interessados acompanhar os debates do evento.
O Green Rio teve sua primeira edição em 2012, quando
foi um evento paralelo da Conferência Rio+20. Ao longo desses oito anos, o evento se firmou como plataforma de negócios sustentáveis que reúne expositores, palestrantes e representantes da economia verde e
do setor orgânico. Este ano, o
Green Rio tem atividades presenciais e transmissões online.
(Agencia Brasil)

Deus é bom
Salmos 100:4-5
Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus
átrios, com louvor; dêem-lhe graças e bendigam o Seu nome.
Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade
permanece por todas as gerações.

O Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos da Fundação
Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz), encaminhou à
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) o pedido de
alteração pós-registro da vacina
covid-19 (recombinante), solicitando a inclusão da instituição
como unidade produtora do Ingrediente Farmacêutico Ativo
(IFA) do imunizante. A solicitação foi entregue na quinta-feira
(25) e a previsão da Fiocruz é
de conclusão do processo em
30 dias por parte da agência reguladora.
De acordo com a Fiocruz,
trata-se de um processo de transferência de tecnologia em tempo recorde. Segundo a Fundação, em geral as transferências
de tecnologias em imunobiológicos costumam levar cerca de
10 anos para serem concluídas.

“Com a vacina Fiocruz Covid19, Bio-Manguinhos/Fiocruz
concluirá a incorporação da tecnologia em apenas um ano, em
atendimento à emergência sanitária”, completou.
O Instituto Bio-Manguinhos/
Fiocruz levou cerca de dois meses para elaborar a a documentação necessária para a nova submissão. Nesse período, participou de três reuniões via parlatório, com a Anvisa, para tratar
especificamente do pedido de
alteração do local de fabricação
do IFA. “A submissão do pedido
ocorre dentro do prazo previsto
pela Fiocruz”, pontuou.
Para dar a parecer favorável,
a Anvisa precisa avaliar a equivalência do processo produtivo,
comprovando que as vacinas produzidas com o IFA de Bio-Manguinhos/Fiocruz têm a mesma
eficácia, segurança e qualidade

dos imunizantes processados
com o Ingrediente importado,
além das metodologias analíticas exigidas e as etapas do processo produtivo.
A fase é a última etapa regulatória para a o Brasil ter a vacina 100% nacional. No passo a
passo anterior, a Anvisa já havia
concedido as Condições Técnico-Operacionais (CTO) da infraestrutura de produção do Ingrediente e o Certificado de
Boas Práticas de Fabricação
(cBPF) para produção deste
insumo. Durante a análise da
agência reguladora, mais dados
poderão ser apresentados,
além dos que já foram ent regues à Anvisa no pacote para o
pedido de alteração do local de
fabricação do IFA.
100% nacional
A Fiocruz informou que até

o momento, realizou a produção
de cinco lotes de IFA nacional.
Entre eles, quatro foram liberados internamente e se encontram em estudos de comparabilidade analítica no exterior.
Além disso, atualmente, outros
três estão em processamento no
Instituto.
Ainda conforme a Fiocruz, o
processamento final, que compreende a formulação, o envase,
a revisão, a rotulagem e a embalagem dos lotes, com o IFA nacional e as primeiras entregas
das vacinas nacionais só vão
ocorrer depois da aprovação
da alteração pós registro pela
Anvisa e pactuação com o Programa Nacional de Imunizações (PNI). “De modo a garantir a máxima validade das
doses no momento da sua
d i stribuição”, completou.
(Agencia Brasil)

Presidente diz que Brasil e o mundo
não aguentam um novo lockdown
O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (26) que o
Brasil e o mundo não aguentam
um novo lockdown, ao comentar sobre a possibilidade da chegada de uma nova variante da
covid-19, como está sendo cogitada com a cepa surgida na
África do Sul e que tem se espalhado por outros países. Ele participou das comemorações do
76° Aniversário da Brigada de
Infantaria Pára-quedista, no Rio
de Janeiro.
“Tudo pode acontecer. Uma
nova variante, um novo vírus.
Temos que nos preparar. O Brasil, o mundo, não aguenta um
novo lockdown. Vai condenar
todo mundo à miséria e a miséria leva à morte também. Não
adianta se apavorar. Encarar a
realidade. O lockdown não foi
uma medida apropriada. Em consequência da política do ‘fique
em casa e a economia a gente vê
depois’, a gente está vendo agora. Problemas estamos tendo”,
disse Bolsonaro.
Sobre a possibilidade de fechar fronteiras, o presidente disse que não tomará nenhuma medida irracional. Também disse
que não tem ingerência sobre a

realização de festas de carnaval,
que são afeitas aos níveis estaduais e municipais de governo.
“Eu vou tomar medidas racionais. Carnaval, por exemplo,
eu não vou pro carnaval. A decisão cabe a governadores e
prefeitos. Eu não tenho comando no combate à pandemia. A
decisão foi dada, pelo STF, a
governadores e prefeitos. Eu
fiz a minha parte no ano passado
e continuo fazendo. Recursos,
material, pessoal, questões
emergenciais, como oxigênio lá
em Manaus”, disse.
Segundo ele, o Brasil é um
dos países que melhor está saindo na economia na questão da
pandemia. “Nós fizemos a nossa parte. Se o meu governo não
tiver alternativas, todo mundo
vai sofrer, sem exceção. Não
vai ter rico, pobre, classe social. Temos certeza que dá para
resolver esses problemas.
Eleições são em outubro do
ano que vem. Até lá, é arregaçar as mangas, trabalhar. Tem
210 milhões de pessoas no Brasil que, em grande parte, dependem das políticas adotadas pelo
governo”, ressaltou.
Sobre a aprovação do proje-

to de lei que limita o pagamento
dos precatórios - dívidas públicas com ordem judicial de pagamento -, a maioria com muitos anos de atraso, Bolsonaro
frisou que não prejudicará os
mais pobres.
“Dívidas de até R$ 600 mil,
nós vamos pagar. Nenhum pobre,
que há 20, 30, 40 anos tem dinheiro para receber, vai ficar
sem receber. Agora, quem tem
para receber mais de R$ 600
mil, e só Deus sabe como aparece esse precatório, nós vamos
parcelar isso daí”, disse.
Brigada Pára-quedista
O presidente participou das
comemorações do 76° Aniversário da Brigada de Infantaria
Pára-quedista, onde serviu quando estava no Exército. Devido
ao cancelamento no ano passado, por causa da pandemia, este
ano o evento envolveu duas turmas de jubilandos de 25 anos e
duas de 50 anos.
A cerimônia contou com demonstrações de salto livre dos
Cometas, a Equipe de Salto Livre do Exército e da Companhia
de Precursores Pára-quedista,
tropa de destaque dentro da Bri-

gada. Também teve desfile da
tropa de veteranos paraquedistas.
A Brigada de Infantaria Páraquedista, tropa de elite com alto
grau de operacionalidade, foi
criada em 1945, tendo como
origem a Escola de Pára-quedistas. Ao longo das últimas décadas, a Brigada conquistou a confiança e o respeito no país e na
comunidade internacional, devido à participação em diversas
operações de paz da Organização das Nações Unidas (ONU).
“Retornar a esta casa é uma
emoção incomensurável. Por
aqui passei por quatro anos. Me
sinto aquele jovem tenente, que
cheguei aqui em 1982, com
muita vontade e muito amor para
servir à nossa Pátria. Naquele
tempo já pensava, vamos um dia
não só saltar da rampa, vamos
subir a rampa do Planalto Central. Chegamos à Presidência da
República. Começamos a impor
o ritmo da honestidade e do patriotismo. Problemas aconteceram ao longo dos últimos três
anos, mas permanecemos firmes na vontade de acertar e fazer o melhor para a nossa pátria”, disse Bolsonaro, em seu
discurso. (Agencia Brasil)

Anvisa recomenda restrições de voo
diante de nova variante de covid-19
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na sexta-feira (26) uma nota
técnica em que recomenda ao
governo brasileiro medidas de
restrição para voos e viajantes
procedentes da África do Sul, de
Botsuana, de Eswatini, do Lesoto, da Namíbia e do Zimbábue.
A decisão foi tomada diante do
registro de uma nova variante do
Sars-CoV-2 identificada como
B.1.1.529.
“De acordo com a Lei
13.979/2020, compete à Anvisa emitir manifestação técnica
fundamentada de assessoramento às decisões interministeriais
sobre eventuais restrições para
ingresso no território brasileiro”,
informou a agência. “A efetivação das medidas, contudo, depende de portaria interministerial
editada conjuntamente pela Casa
Civil, pelo Ministério da Saúde,
pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública”, completou.

A nota técnica recomenda
medidas restritivas de caráter
temporário em relação a voos e
viajantes procedentes dos seis
países tendo em vista a detecção
recente da variante nessas localidades. “Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), essa
nova variante parece ter maior
transmissibilidade e provavelmente está ligada ao aumento
contínuo de infecções por
SARS-CoV-2 nos referidos países, cuja cobertura vacinal ainda encontra-se baixa”.
Ainda segundo o documento, países como Itália, Alemanha
e Reino Unido já começaram a
adotar medidas de restrição de
trânsito de viajantes provenientes dessas regiões. Autoridades
da Comissão Europeia também
indicam que, em coordenação
com os estados-membros, pretendem adotar restrições em
todo o bloco.
De acordo com a Anvisa, a
recomendação é que o governo

brasileiro siga as seguintes medidas protetivas:
- Suspensão imediata dos
voos procedentes da África do
Sul, de Botsuana, de Eswatini,
do Lesoto, da Namíbia e do Zimbábue;
- Suspensão, em caráter temporário, da autorização de desembarque no Brasil de viajante
estrangeiro com passagem pelos
seis países nos últimos 14 dias,
que não se enquadre nas exceções a serem determinadas pelos órgãos competentes e de
imigração;
- Realização de quarentena,
logo após o desembarque no
Brasil, para viajantes brasileiros
e seus acompanhantes legais ou
que se enquadrem nas excepcionalidades previstas na Portaria
658/2021, com origem ou histórico de passagem pelos seis
países nos últimos 14 dias que
antecedem a entrada no Brasil.
“Considerando não haver, no
momento, malha aérea com voos

procedentes diretamente da
África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue para o Brasil e visando o
controle da disseminação de
nova variante do SARS-CoV-2
identificada, a Anvisa recomenda a restrição de entrada de viajantes com essas procedências
por qualquer meio de transporte (aéreo, rodoviário ou aquaviário)”, destacou a agência.
Outra orientação é que, até
que as medidas restritivas sugeridas sejam implementadas, seja
reforçado o monitoramento, por
parte das autoridades de saúde,
de viajantes procedentes dos
países citados com desembarque
no Brasil.
“Considerando o atual cenário epidemiológico, destacamos
que a Anvisa mantém a recomendação para evitar viagens não
essenciais, em especial à África do Sul, Botsuana, Eswatini,
Lesoto, Namíbia e Zimbábue”,
concluiu. (Agencia Brasil)

Congresso vota na segunda-feira
regras de transparência nas emendas
COMENTÁRIO: A bondade de Deus é imensurável. Não dá
para medir. Jesus certa vez disse que só Deus é bom. A nossa bondade é relativa, ela vai até quando nossos interesses pessoais são
confrontados. A gente é bom relativamente. Totalmente é só Deus.
Deus é totalmente bom. E seu amor leal é eterno, ou seja, Deus é
amoroso eternamente. Deus é amor. Deus amou o mundo que uma
tal maneira, isto é, de uma maneira ilimitada, que Ele deu o seu
único Filho para vir aqui na face da terra, viver uma vida normal
como qualquer homem vive e ao fim fazer um sacrifício único
para salvação de toda a humanidade. Deus é bom eternamente.
Que possamos viver neste amor. O amor verdadeiro de Deus.

O Congresso Nacional analisa na próxima segunda-feira
(29) o Projeto de Resolução nº
4/2021, que cria regras para a
destinação de emendas ao Orçamento. A sessão na Câmara dos
Deputados está prevista para as
14h e a do Senado, para as 16h.
A aprovação desse texto é
uma tentativa do Congresso de
ampliar a transparência na apresentação, aprovação e execução
das emendas de relator-geral da

lei orçamentária.
A reunião do Congresso estava prevista inicialmente para a
sexta-feira (26). Mas no fim da
noite de quinta-feira (25), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunicou sua decisão
de transferir a reunião para segunda-feira.
Apresentado pelas Mesas do
Senado e da Câmara, o projeto
limita o valor das emendas de
relator-geral, que passariam a ser

direcionadas apenas para políticas públicas previstas em parecer preliminar. A intenção é permitir que os membros do Congresso Nacional e a sociedade
tomem conhecimento prévio
antes da apresentação do relatório geral.
O projeto também define
regras para a publicação das indicações feitas pelo relatorgeral, bem como das solicitações de recursos que as tive-

rem fundamentado.
Segundo a Agência Senado,
as novas regras previstas na
proposta, se aprovadas, devem
valer para a lei orçamentária de
2022 e vão normalizar as
emendas de 2021 que já foram
previstas.
O Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendeu a execução das
chamadas emendas do relatorgeral ao Orçamento da União, no
dia 10. (Agencia Brasil)
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Ministério da Saúde
entrega 2,8 milhões
de doses da vacina
contra covid-19
A Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) entregou na
sexta-feira (26) ao Ministério da Saúde um lote com 2,8
milhões de doses da vacina
AstraZeneca contra a covid19.
Com essa nova remessa,
a instituição chega ao total de
141,4 milhões de imunizantes
distribuídos pelo Instituto de
Tecnologia em Imunobiológi-

cos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) ao Programa Nacional
de Imunizações (PNI).
Segundo a instituição, também está previsto o recebimento de uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo
(IFA). A entrega está prevista para as 7h de domingo (28),
no Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro (RioGaleão).
(Agencia Brasil)

Pesquisadores da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) reafirmaram na sexta-feira (26) a importância dos cuidados com a nova
onda de transmissão da covid19 na Europa.
“O alerta é importante para a
América do Sul, que vive um
momento de baixa transmissão.
O recomendado seria manter bom
controle sanitário dos viajantes
e prever a restrição de entradas,
seja pela exigência de passaporte de vacinação, seja de testes
negativos, conforme o que já vem
sendo feito por vários outros
países”, destaca a edição do Boletim do Observatório Covid-19,
divulgado pela Fiocruz.
As últimas duas semanas epidemiológicas (SE) pesquisadas
pelo boletim, no período de 7 a 20
deste mês, mostram que os indicadores de transmissão da covid-19
continuam em queda no país. A
média diária notificada ao longo da
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Fiocruz alerta sobre cuidados com
nova onda da Covid-19 na Europa

SE 45 e da 46 ficou em 9,8 mil casos
confirmados e 230 óbitos por covid-19. Os valores representam a
redução do número de casos registrados (-1% ao dia) e do número de óbitos (-1,2% ao dia).
Apesar da queda, os pesquisadores alertam para a necessidade de cuidados nas festas de
fim de ano. “É quando pode ha-

ver decisões relevantes quanto
à flexibilização de algumas medidas que, equivocadamente, poderiam estar apoiadas em dados
de notificação com atrasos ou
sujeitos a represamento e/ou não
disponibilizados de modo oportuno”, afirmam os pesquisadores
no boletim.
No mesmo período pesquisa-

do, o boletim registra “ligeiro aumento” no número dos casos de
síndrome respiratórias aguda
grave (SRAG), que subiu de 2,7
por 100 mil habitantes para 2,8
casos por 100 mil habitantes. As
pesquisas nas últimas cinco semanas mostram oscilação entre 2
a 3 casos de SRAG para cada 100
mil habitantes.
As internações de adultos em
leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) por covid-19 no
Sistema Único de Saúde (SUS)
estão em níveis baixos em quase
todo o país. A exceção é o Pará,
que se juntou a Rondônia e passou para a zona de alerta intermediário, em torno de 125 leitos.
Entre as capitais, destacamse as elevadas taxas observadas
em Porto Velho (87%), Fortaleza
(94%) e Brasília (84%), com respectivamente 30, 18 e 37 leitos
disponíveis no dia 22.(Agencia
Brasil)

Ministério divulga estudo prevendo
“revolução” no setor energético
O setor de energia poderá
passar por adaptações tecnológicas que representarão uma revolução similar à ocorrida com
as telecomunicações. Em termos
práticos, significa, entre um número ainda inimaginável de possibilidades, transformar medidores de energia e demais equipamentos em unidades de inteligência artificial e, a partir da digitalização de dados e procedimentos, ampliar como nunca a
qualidade e os serviços prestados pelas empresas do setor.
O potencial da digitalização
do setor energético vai muito
além do que se pode imaginar
nos dias atuais, conforme sugere um estudo divulgado na sexta-feira (26), em Brasília, pelo Ministério de Minas e Energia
(MME). Foi o que disse à Agência Brasil o diretor do Departamento de Desenvolvimento
Energético do MME e coordenador do projeto Sistemas de
Energia do Futuro, Carlos Alexandre Príncipe Pires.
O estudo Uso de Novas Tecnologias Digitais para Medição
de Consumo de Energia e Níveis
de Eficiência Energética no Brasil é, segundo ele, “uma ideia lançada no ar” para mostrar à comunidade e, em especial, às empresas do setor energético, “um

horizonte inicial” sobre o impacto que a digitalização de equipamentos e serviços pode ter para
o Brasil.
Elaborado por meio da Parceria Energética Brasil-Alemanha, o trabalho é produto de uma
cooperação entre o Ministério
de Economia e Energia (BMWi)
da Alemanha e o MME, que tem
por base experiências europeias
no uso da Inteligência Artificial,
Internet das Coisas (IoT), Big
Data e tecnologias digitais de
ponta.
Ele traz insumos sobre como
utilizar essas tecnologias para
coletar, processar e analisar dados relacionados ao consumo
de energia e medição da eficiência energética no contexto brasileiro.
“Minha percepção é de que
a digitalização é um processo
sem volta para todos os setores
em algum momento, já que se trata de uma ferramenta que permite maior eficiência no uso dos
recursos. Caso contrário, ela
não se justificaria. Isso é muito
perceptível. Todos os setores
em que há digitalização ficam
mais competitivos e eficientes,
e isso não será diferente no setor energético”, argumentou.
Pires acrescentou que os efeitos da digitalização deste setor

ocorrerão em uma velocidade
ainda maior do que a das telecomunicações, uma vez que têm
como ponto de partida ferramentas já disponibilizadas pelas telecomunicações, tanto no âmbito residencial como comercial e
industrial.
“A tendência é que esse processo se dê mais rápido do que o
ocorrido nas telecomunicações,
até porque as telecomunicações
proporcionaram a outros setores
ganho de tempo. Mas tudo vai
depender de um passo ainda a
ser dado na modernização do setor elétrico. Acredito que, no mercado livre de energia, esse passo
seja dado muito mais rapidamente porque é intrínseco à liberdade de mercado. Já no cativo, que
são as distribuidoras de energia,
o passo será mais lento, mas tão
ou mais rápido do que a legislação permitir”, complementa o diretor do MME.
Diante de tantas possibilidades, não há, segundo Pires,
como deixar de se fazer um “paralelo” entre o processo de digitalização e o ocorrido no setor
de comunicações. “Antes, havia
telefones fixos e orelhões. Quando apareceram os celulares não
se tinha a exata noção de onde
poderíamos chegar. Ninguém
imaginava que, em pouco mais

de dez anos, até operações bancárias complexas seriam feitas
por meio deles”, observou.
Ele acrescenta que a digitalização do setor abrange não apenas consumo e oferta, mas “possibilidades quase infinitas do
uso de inteligência artificial para
a melhoria de processos”.
As possibilidades não param
por aí. “O consumidor será mais
ativo na sua relação com as empresas, sabendo quanto consome em tempo real e adotando
ajustes que podem ou não ser
automatizados residencial, comercial e industrialmente”. Nesse sentido, ainda no campo dos
exemplos, um ar-condicionado
poderia ser ligado pouco antes
de uma pessoa chegar em casa,
a partir de um geolocalizador
que, via internet, repasse essa
informação à central de energia
da casa. Poderá também ser desligado automaticamente, fazendo uso dessa mesma tecnologia,
quando a pessoa sair de casa.
A digitalização terá funcionalidades também na área de
distribuição de energia. “Ela dispensará a ida de uma pessoa
para fazer a medição do consumo de energia ou mesmo para
fazer ligações ou religações.
Tudo poderá ser feito de forma
remota. Uma outra possibilida-

de é a de automatizar, com ajuda
de inteligência artificial, a reconexão, de forma alternativa, do
fornecimento de energia no caso
de o transformador de um bairro
apresentar problema” explicou
Pires.
No campo industrial, sensores podem proporcionar, a qualquer processo produtivo, mais
eficiência. Por exemplo, ao interromper, de forma imediata, a produção quando uma falha for detectada. “E, logo em seguida, retomar o quanto antes o processo produtivo de outras formas,
com máquinas ligando e desligando a partir de decisões tomadas por inteligência artificial”,
argumenta o diretor do MME ao
detalhar situações em que a digitalização pode ser muito mais
ampla do que propriamente uma
relação entre consumidor e distribuidora.
Há também a expectativa de
que, na medida em que uma frota de automóveis for se digitalizando e eletrificando, as baterias dos carros sirvam também de
backup em situações de falta de
energia nas residências, evitando que equipamentos vitais
como respiradores ou mesmo
geladeiras e freezers deixem de
funcionar.
O estudo divulgado pelo Mi-

nistério de Minas e Energia indica alguns desafios básicos,
técnicos e de infraestrutura de
rede, para que o Brasil avance
na digitalização dos serviços
oferecidos pelas companhias
elétricas.
Um deles está relacionado à
“necessidade de efetividade da
comunicação entre o ponto de
medição e a distribuidora necessidade de um sistema bidirecional de comunicação, o gerenciamento deste sistema dentro do
negócio de energia, e seus custos associados quem pagará o
investimento e como ele deve
ser articulado entre as diversas
possibilidades e players”.
Outro desafio é o país promover uma “modernização regulatória e legal da concessão de
distribuição de energia, para exigir, incentivar e monitorar a digitalização em toda a cadeia de negócios de energia”, de forma a
evoluir o “status quo atual das
condicionantes operacionais”
das distribuidoras de energia, e
oferecer “mais serviços e soluções energéticas, com modelos
participativos e reconhecendo as
interferências de novos mecanismos de comercialização da energia possivelmente infiltrados e
competindo em sua cadeia de fornecimento”. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 183ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL
DENOMINAÇÃO DA CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 183ª Série da 2ª Emissão da VIRGO II
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (Atual denominação da Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização)
com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”,
“Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a
reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 3 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 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 03 de junho de 2012, conforme
aditado (“Termo de Securitização”), para: Em decorrência da deliberação tomada na Assembleia Geral dos Titulares dos CRI
realizada em 18 de maio de 2020 às 11:00h (“AGT de 18/05/2020 – 11:00hs”), na qual foi aprovada, dentre outras matérias,
a proposta apresentada pela OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 10.917.143/0001-16 (“Devedora”) à Emissora, em 01 de abril de 2020, datada de 30 de março de 2020 (“Proposta”),
para quitação integral dos CRI com a dação em pagamento de unidades imobiliárias de propriedade de Hangar Empresarial
Empreendimento Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.015.199/0001-00 (“Hangar”), conforme discriminadas na
Proposta (“Imóveis”) pelo valor de R$ 15.011.117,19 (quinze milhões, onze mil cento e dezessete reais e dezenove centavos)
(“Dação em Pagamento”), deliberar sobre: (i) A deﬁnição da forma e prazo de aporte de recursos pelos titulares dos CRI no
Fundo de Despesas para fazer frente ao pagamento das despesas recorrentes dos CRI e oriundas dos Imóveis oferecidos
em Dação em Pagamento; (ii) Solicitação de aporte pelos titulares dos CRI no Fundo de Despesas para fazer frente ao
pagamento das despesas em aberto dos CRI e dos Imóveis referente ao período de 2020 a 2021; (iii) Aprovar a criação de
uma Cascata de Pagamentos para deﬁnição de uma ordem de pagamentos quando da venda dos Imóveis; 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, será com a presença de investidores que representem, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) dos CRI em Circulação, conforme clausula 12.3 do Termo de Securitização, já o quórum para deliberações
será de 70% (setenta por cento), conforme Assembleia Realizada em 14 de junho de 2017, e conforme 4º aditamento
ao 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 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, 25 de novembro de 2021.
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização.)
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1000807-16.2018.8.26.0020. A Dra. Anna Paula de Oliveira Dalla Dea
Silveira, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó/SP, na forma da lei,
etc... Faz a FABIO BEZERRA NEGROMONTE (RG nº. 43779050 e do CPF nº. 316.870.258-78) que Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE
BEM: “marca: FIAT – modelo: UNO MILLE CELEB/CELE – Ano: 2008– Cor: PRETA – Combustível: <> –
Placa: EBC5048 - chassi: 9BD15822786089757”. Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora
depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º,
§1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias
supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. São
Paulo, 28/09/2021.
26 e 27/11
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do
PROC. Nº 1021961-59.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos de Lima Porta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO move uma Desapropriação-Desapropriação por
Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Helena Antonina Gold, Philip Anthony Gold e Marcia Isabel Rothstein,
objetivando as benfeitorias remanescente da área desapropriada, indenizando-as integralmente, referente ao imóvel situado na
Av. Santo Amaro nº 1013, 1015 a 1017, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP., contribuinte 041.002.0023-4, declarada de utilidade
S~EOLFD SDUD LPSODQWDomR GR ³5HTXDOLILFDomR GD $Y 6DQWR $PDUR - %RXOHYDUG 6DQWR $PDUR´ FRQIRUPH 'HFUHWR 0XQLFLSDO Q
56.061, de 13/04/2015. E. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada expedição de edital com o prazo de 10
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2021.[26,29]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0201835-84.2010.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 6ªVara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA LUCIA
ALVES DE OLIVEIRA., CPF 018.226.528-55, que o Mercado Juquicenter LTDA. ajuizou-lhe ação monitória decorrente do cheque
nº 010136, no valor nominal de R$ 3700,00. À ação foi atribuído o valor de R$ 4.242,76 (16/11/2010). Encontrando-se a requerida
em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, OFEREÇA EMBARGOS MONITÓRIOS ou PAGUE a importância supra, mais honorários advocatícios no
importe de 5% do valor da causa, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isenta de custas processuais e de que,
na hipótese de não oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2°, do CPC),
quando então terá incidência o disposto no art. 523 do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[26,29]

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1015212-25.2020.8.26.0008 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível,do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MIGUEL MARTINS BADUAN,CPF 178.752.298-76,que Josefa Maria Okada lhe ajuizou ação monitória objetivando a cobrança de R$65.455,00 (atualizado até fevereiro/2021), decorrente do inadimplemento da nota promissória
emitida em março/2020 no valor de R$40.115,00. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se o presente edital,
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido das correções devidas e honorários
advocatícios de 5%, com isenção de custas judiciais ou, no mesmo prazo, ofereça embargos monitórios somente através
de advogado, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial. Caso o réu não pague nem ofereça
embargos, será considerado revel, nomeando-se curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2021. [26,29]
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1101846-10.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso
Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Paulo Roberto Delloso Camargo, RG 12865373, CPF
094.039.508-89, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$ 2.419,43 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2021.
26 e 27.11

Edital de Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1003005-32.2020.8.26.0642. O Dr. Fabricio Jose Pinto Dias, Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ubatuba/SP, na forma da lei, etc... Faz a LUCAS ANTONIO
EVANGELISTA(RG nº. 408440028 e do CPF nº. 339.435.378-46) que Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação deBusca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “veículo “marca:
FIAT – modelo: PALIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 8V 4P – Ano: 2011/2012 – Cor: VERMELHA – Placa:
EUF4502 - chassi: 9BD17164LC5804135, placa EMK7266, RENAVAM 183935950.Apreendido o bem, e
estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 30 dias
supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena
do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda,
no prazo de 15 dias, após os 30 dias supra, contestarem o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital
afixado e publicado nos termos da lei. Ubatuba, 19/11/2021.
26 e 27/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035518-64.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MARINA PIMENTA TAVARES, brasileira, CPF 318.738.948-13, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABESP, objetivando a cobrança de R$ 6.424,75 (21/03/2019), referente inadimplemento da mensalidade do plano de
saúde Cabesp-Família de março/2017. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, 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, a ré será considerada 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 19 de outubro de 2021

Edital de citação e Intimação ± prazo de 20 dias. A MM. Juíza de Direito da 02ª Vara Cível, do Foro de Regional IX ±Vila Prudente, Estado
de São Paulo, Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos os que o presente edital, virem ou dele
tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1012371-88.2019.8.26.0009 que neste juízo corre seus trâmites, ação Monitória
conforme a Lei nº 13.105/15 em que é réu Rafael Gonçalves Nunes, CNPJ 36779232807, pessoa jurídica, no qual a autora Viviane Rangel
Paes, visa a constituição de um título judicial, no valor de R$ 294,68, referente ao cheque nº 4, do Banco Santander, agência 3809. Foi
realizado tentativas para localizar o endereço do réu, sem sucesso, e como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo
possível citá-lo (a) pessoalmente, nestas condições foi deferido a citação e intimação por edital para que no prazo de 15 dias, a fluir após
o prazo supra, pague o débito ou apresente embargos monitórios, sob pena de ficar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.
Não sendo efetuado o pagamento e nem apresentada defesa o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador especia l.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª
via fica afixada no local de costume. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0024382-19.2021.8.26.0100.O MM. Juiz
de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma
da Lei, etc. FAZ SABERa YUNG HEE BAE, Brasileiro, CPF 126.299.238-94, RG W292829H, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE UNIFICADAPAULISTA DE
ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO LTDA. 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 de R$ 54.370,24
(maio/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, 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 01 de setembro de 2021. 26 e 27.11
FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - 1ª VARA CÍVEL - Av. Corifeu de Azevedo
Marques, 148 / 150 - Butanta - CEP 05582-000 - Fone: (11) 3721-6399 - E-mail:
butantacivel@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1001058-87.2016.8.26.0704. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. MÔNICA DE CASSIA THOMAZ
PEREZ REIS LOBO, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a APARECIDA VIEIRA DA
SILVA GOMES, RG 7942662, CPF 089.321.008-02, que lhe foi proposta uma
ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de
BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objeto o veículo marca Chevrolet, mod.
Classic, ano/modelo 2010/2010, cor prata, placas EQC 6350, chassi
9BGSA1910AB242693, Renavam 208503706, com a consolidação da propriedade plena do bem no patrimônio do autor, o qual foi adquirido pela ré com
alienação fiduciária em garantia nos termos da Cédula de Crédito nº 3041013721048, firmada em 12/01/2014, tudo em razão do não pagamento das parcelas avençadas. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE
da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20 dias
supra, 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 nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2021.
27 e 30/11
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O MM. Juiz de Direito da 04ª Vara Cível, do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Ielo Amaro, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº
011711-22.2017.8.26.0320 que neste juízo corre seus trâmites, processo de Impugnação de Crédito à relação de Credores
apresentada pelo Administrador Judicial na Recuperação Judicial de nº 1001731-05.2015.8.26.0320, conforme a Lei
nº 11.101/2005, em que é impugnada a empresa LIMAPLAS Industria e Comercio Ltda. CNPJ 10.209.937/000125. Foram realizadas tentativas para localizar a empresa através dos CNPJ’s informados, porém, sem sucesso. Sendo
assim, estando a empresa em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo (a) pessoalmente, nestas condições
IRLGHIHULGRDFLWDomRSHORSUHVHQWHHGLWDOSDUDFRPSDUHFHUHPHPMXt]RSDUDSURPRYHUVXDGHIHVDHVHUQRWL¿FDGRGRV
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o
SUHVHQWHHGLWDOFXMDYLD¿FDD¿[DGDQRORFDOGHFRVWXPHEDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
QRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDD
DomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGR
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 06 de Outubro de 2021.

SERASA S.A.
CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80 - NIRE Nº 35.300.06256-6
Conselho de Administração Ata de 08 de Junho de 2021
Aos 08 de junho de 2021, reuniu-se às 14h00, o Conselho de Administração da Serasa S.A., com a presença por conferência telefônica, dos Conselheiros Srs. Valdemir Bertolo, Inacio Lopes da Silva Junior, Darryl Scott Gibson e Lloyd Mark
Pitchford, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: i) votar o relatório da Administração, o balanço patrimonial e
as demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício encerrado em 31/03/2021; (ii) votar a proposta de destinação do
lucro líquido referente ao exercício de 01/04/2020 a 31/03/2021, abrangendo a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre o capital próprio, ambos referentes ao período compreendido entre janeiro e março de 2021; (iii) apresentar e votar o orçamento anual; e (iv) outros assuntos. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo, com a anuência de todos os Conselheiros presentes. Deliberados e colocados em votação os itens (i) e (ii)
da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório da Administração, o balanço patrimonial e
as demonstrações ﬁnanceiras com revisão pela KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em
31/03/2021, bem como a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício de 01/04/2020 a 31/03/2021,
abrangendo a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre o capital próprio, ambos referentes ao período
compreendido entre janeiro e março de 2021, CFTGHGTGPFWO da Assembleia Geral Ordinária. No que tange ao item (iii)
da ordem do dia, foi apresentado o orçamento anual para o exercício que se encerrará em 31/03/2022, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Nada havendo outros assuntos de interesse geral da Companhia a tratar, o Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo outras manifestações, agradeceu aos Senhores Conselheiros o comparecimento e encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos. Arquivados os documentos referentes à presente Reunião do Conselho de Administração
na sede da Companhia. Ausência justiﬁcada dos Conselheiros Srs. Kerry Lee Williams e José Luiz Teixeira Rossi. Os trabalhos foram secretariados pela Sr. Alfred Schmitke Azevedo. Mesa: Valdemir Bertolo - Presidente; Alfred Schmitke Azevedo - Secretário. Conselheiros votantes: Srs. Valdemir Bertolo, Darryl Scott Gibson, Lloyd Mark Pitchford e Inacio Lopes da Silva Junior - Conselheiros. Certiﬁco que esta é a cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Alfred Schmitke Azevedo - Secretário. JUCESP nº 279.899/21-0 em 17.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal O DIA SP
MAFERSA SOCIEDADE ANÔNIMA
CNPJ/MF Nº 61.381.604/0001-10
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em assembléia geral extraordinária na sede social da
companhia, na rua Antônio Raposo, n° 186, conjunto 11, São Paulo, no dia 11 de dezembro de 2.021, Às 09:00
horas, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de diretoria; 2. Outros assuntos de interesse
da sociedade. São Paulo, 25 de novembro de 2021. Carlos Alberto Leite da Silva - Diretor Superintendente.
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FIRST CREDIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: Em Constituição - Ata da Assembleia Geral de Constituição - 1. Data,
Hora e Local: 20/03/2017, às 10h, na sede da Companhia em Tatuapé-SP. 2. Presença: A totalidade dos subscritores do
capital social inicial da Companhia em organização. 3. Mesa: Marcelo de Jesus Oliveira, Presidente; Alessandra Mayer, Secretária.
4. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da
Lei 6.404/76. 5. Ordem do Dia e Deliberações: 5.1 Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado.
5.2 Aprovar o Capital Social da Companhia. 5.3 Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia. 5.4 Eleição da diretoria da
Companhia. 5.5 Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria. 5.6 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta
Assembleia na forma sumária. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia,
que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. JUCESP NIRE 35300503040 em 06/04/2017.

Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.
C.N.P.J. 49.912.199/0001-13
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 18/12/2021, às 10:00 h, na sede
social da Sociedade, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma Google Meet (https://meet.google.com),
por meio de link a ser enviado juntamente das instruções para acesso e participação da mesma, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do dia: AGE: a) Leitura, discussão e votação do relatório da Administração, Balanço Patrimonial
e Demonstrações Financeiras levantados parcialmente em 31/10/2021; b) Deliberação quanto a apuração e pagamento
de Dividendos Intermediários. As deliberações acima serão realizadas via Boletim de Voto a Distância, conforme
previsto na IN DREI nº 79, de 14/04/2020. Para participação, os acionistas deverão enviar ao endereço da Sociedade, o
Boletim de Voto a Distância completamente preenchido e assinado, com antecedência mínima de 15 dias úteis,
juntamente de cópia autenticada de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe
profissional oficialmente reconhecidas) ou, preferencialmente, via e-mail, no endereço assembleia2021@penha.com.br.
A partir da data desta publicação, estarão disponíveis aos acionistas na sede social da Sociedade, cópias do relatório da
Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao período de 01/01/2021 à 31/10/2021,
as quais também serão encaminhadas através do e-mail de cada acionista.
Itapira, 18 de Novembro de 2021. Conselho de Administração

Porto Trancoso Empreendimentos Imobiliários S.A.

NIRE: 3530054277-1 - CNPJ/MF nº 06.177.610/0001-41
Extrato da 3ª Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia
Geral Extraordinária Realizada em 18.11.2021
Data, Local, Hora: 18.11.2021, às 10hs, Rua Ramos Batista, nº 444, 12º andar, sala 02, São Paulo/SP. Participantes: 100%
do capital social. Mesa: Presidente: José Romeu Ferraz Neto; Secretário: Márcio Botana Moraes. Deliberações
aprovadas: Redução de capital social em R$ 1.400.000,00 mediante a redução de 1.400.000 ações sociais, com valor de R$
1,00 cada uma, em decorrência do capital social encontrar-se excessivo em relação ao objeto social, de acordo com o artigo
173, da Lei 6404/1976. O capital passa de R$ 8.510.000,00, para R$ 7.110.000,00 dividido em 7.110.000 ações ordinárias,
nominativas, com valor unitário de R$ 1,00 e com direito a voto. O Artigo 5º do Estatuto Social, passará a vigorar com a
seguinte redação: Artigo 5º: O capital social da Companhia é de R$ 7.110.000,00, dividido em 7.110.000 ações ordinárias,
nominativas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 e com direito a voto. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP,
18.11.2021. Acionistas: José Romeu Ferraz Neto, Marcio Botana Moraes e Joaquim Romeu Espinheira Teixeira Ferraz.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031990-28.2019.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GERALDO ROSA, CPF/MF 104.836.918-87 e BRAULINA ROMUALDO
ROSA, RG 12.385.831, que lhes foi proposta uma AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS PELO
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, por parte de CONJUNTO RESIDENCIAL DR. FRANCISCO MORATO DE
OLIVEIRA, CNPJ/MF 68.027.655/0001-97, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.891,14 (Outubro/2019),
referente as cotas condominiais, fundo de obra e fundo de reserva, vencidos no período de 20/11/2018 até
20/10/2019. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
DomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVDÀXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRESHQDGH
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados
UHYHLVFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 3 de Setembro de 2021.
B 27 e 30/11

Amata S.A.

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144 | Código CVM nº 24902
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 17 de Dezembro de 2021
Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam convocados os acionistas da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
(“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”), em primeira convocação, havendo quórum legal, a ser
realizada em 17 de dezembro de 2021, às 09h30min, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, conforme
prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e disciplinada na Instrução CVM nº 481,
de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567”) e nas demais disposições legais
aplicáveis a fim de discutir e deliberar sobre a Ordem do Dia descrita abaixo: (i) Apreciar a celebração pela Companhia de operações de troca de
resultados de fluxos financeiros futuros (total return equity swap) de liquidação financeira, tendo por referência ações de emissão da Companhia
(“Operações”), a serem firmadas entre a Companhia e o Credit Suisse Próprio Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no
Exterior e/ou qualquer de suas afiliadas (“Credit Suisse”), tendo por base (i) um Contrato Global de Derivativos e seu respectivo Apêndice (“CGD”); e
(ii) um ou mais instrumentos de confirmação de operações de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (total return equity swap) de liquidação
financeira, tendo por referência ações de emissão da Companhia, nos termos do CGD (“Contratos de Swap” e, em conjunto com CGD, “Instrumentos
Financeiros”), sendo certo que a celebração dos Instrumentos Financeiros pode vir a gerar um percentual de exposição agregada correspondente a
até 10% (dez por cento) das ações em circulação da Companhia, representado por até 5.277.745 (cinco milhões, duzentas e setenta e sete mil,
setecentas e quarenta e cinco) ações ordinárias de emissão da Companhia,considerando nesse percentual as operações já contratadas pela
Companhia de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (total return equity swap) de liquidação financeira, tendo por referência ações de
emissão da Companhia, conforme instrumento celebrado em 10 de novembro de 2021, nos termos da Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 09 de novembro de 2021 e divulgados ao mercado em fato relevante em 09 de novembro de 2021, respeitado o limite
estabelecido no Artigo 8º da ICVM 567; e (ii) Deliberar sobre a prestação de garantia fiduciária, pela Companhia, em relação às obrigações assumidas
nos Contratos de Swap. Plataforma Digital e Depósito Prévio de Documentos: Os acionistas que desejarem atender à AGE deverão fazê-lo
exclusivamente por meio da plataforma digital Microsoft Teams, nos termos descritos no presente Edital, através de link a ser disponibilizado pela
Companhia aos acionistas que se credenciarem previamente. Na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, da ICVM 481, considerando a necessidade de
adoção de medidas de segurança para participação remota, os acionistas que desejarem participar da AGE deverão, impreterivelmente, entrar em
contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia por meio do endereço de e-mail ri@mitrerealty.com.br, com antecedência
mínima de 2 (dois) dias em relação à data de realização da AGE (ou seja, até o final do dia 14 de dezembro de 2021), para fins de (a) realizar o
depósito prévio de toda a documentação necessária para participação e representação na AGE, conforme descrita abaixo; e (b) especificar o nome
e documento de identificação da pessoa natural que atenderá remotamente à AGE (“Acionistas Credenciados”). Para fins de esclarecimento,
acionistas que não apresentem a documentação de identificação até o dia 14 de dezembro de 2021, nos termos aqui previstos, não poderão participar
da AGE. Documentação de Representação: Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, os acionistas que
manifestarem o seu interesse em participar da AGE dentro do prazo mínimo de antecedência descrito no item “Plataforma Digital e Depósito Prévio
de Documentos” acima, deverão apresentar: Documentação a ser encaminhada à Companhia - Pessoa Física - Pessoa Jurídica - Fundo de
Investimentos: Comprovante de titularidade das suas ações emitido por central depositária ou pelo agente escriturador, com data máxima de
5(cinco) dias anteriores à AGE -X - X - X; CPF e documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal, bem como do
procurador, se aplicável, que participará da AGE(1) - X - X - X; Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado(2) - – - X - X; Documento
hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso(2) - X - X - X; Regulamento consolidado e atualizado do fundo - –
- – - X. (1) Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida. (2) Para fundos
de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política de voto. A Companhia, excepcionalmente, dispensará a exigência
de formalidades de reconhecimento de firmas, autenticação, notarização, consularização e tradução juramentada (bastando tradução livre) de
documentos, bem como a entrega de vias físicas de referidos documentos. Contudo, a Companhia solicita aos acionistas que os documentos
contenham, sempre que possível e conforme o caso, autenticação digital da assinatura do acionista ou do seu representante legal. Em todo caso, os
acionistas são responsáveis pela veracidade dos documentos enviados à Companhia. Credenciamento e Participação dos acionistas: Após envio
da documentação de representação necessária, os Acionistas Credenciados receberão convite com as credenciais de acesso e instruções para sua
identificação e uso da plataforma digital Microsoft Teams. Visando a segurança da AGE, o acesso à plataforma digital será restrito aos Acionistas
Credenciados da Companhia. Os convites individuais com credenciais de acesso e instruções aplicáveis para participação na AGE serão remetidos
aos e-mails que enviarem a solicitação de participação, na forma referida no item “Plataforma Digital e Depósito Prévio de Documentos” acima (sendo
remetido apenas um convite individual por acionista). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Acionistas Credenciados, seus
representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). As credenciais de acesso recebidas pelos Acionistas Credenciados,
seus procuradores ou representantes serão pessoais e intransferíveis. Para otimizar o processo e conferir celeridade ao andamento da AGE,
solicitamos que, caso um Acionista Credenciado não receba o referido convite individual para participação na AGE com até 24 (vinte e quatro) horas
de antecedência em relação ao horário de início da AGE, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da
Companhia, pelo e-mail ri@mitrerealty.com.br ou telefone +55 (11) 4810-0582, para que seja prestado o suporte adequado. A Companhia
disponibilizará suporte para acesso à plataforma digital através do referido telefone até 2 horas de antecedência em relação ao horário de início da
AGE. Os Acionistas Credenciados que participarem da AGE poderão, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 21-C da ICVM 481: (i) simplesmente
participar da AGE, sem votar; ou (ii) participar e votar na AGE. Os Acionistas Credenciados que optarem por participar da AGE através da plataforma
digital Microsoft Teams, serão considerados presentes na AGE e assinantes da respectiva ata e livro de presença, na forma do parágrafo 1º do Artigo
21-V da ICVM 481. Instruções e Recomendações Gerais: A AGE será integralmente gravada, de modo a garantir o registro de presença dos
acionistas e dos respectivos votos e declarações proferidas durante o conclave sendo, no entanto, proibida a sua gravação ou transmissão, no todo
ou em parte, por Acionistas Credenciados que acessem a plataforma Microsoft Teams para participar e, conforme o caso, votar na Assembleia.
A Companhia assegurará também a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo a documentos apresentados durante a AGE que não
tenham sido disponibilizados anteriormente e a possibilidade de comunicação entre os Acionistas Credenciados. Será solicitado que o Acionista
Credenciado ou seu bastante procurador previamente cadastrado apresente, por meio da câmera de vídeo, o documento de identificação
previamente enviado para registro na AGE, e mostre seu rosto pela câmera do dispositivo digital. A Companhia recomenda que os acionistas se
familiarizem previamente com o uso da plataforma digital e garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização
desta (por vídeo e áudio). Adicionalmente, a Companhia solicita que os acionistas acessem a plataforma com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de
antecedência em relação ao horário previsto para o início da AGE, a fim de permitir a validação do seu acesso. Por fim, a Companhia esclarece que
não se responsabilizará por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras
eventuais questões alheias ao controle da Companhia (e.g., instabilidade na conexão do acionista com a internet ou incompatibilidade do Microsoft
Teams com equipamento do acionista) que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGE por meio da plataforma digital.
Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia (https://ri.mitrerealty.com.br), da CVM (www.gov.br/cvm)
e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), os documentos relacionados às deliberações previstas neste Edital, incluindo aqueles exigidos
pela ICVM 481/09. São Paulo/SP, 25 de novembro de 2021. Jorge Mitre - Presidente do Conselho de Administração.
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RICARDO NAHAT,Décimo Quarto Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da
Capit al do Estado de São Paulo,FAZ SABER,a tdos quantos virem este EDITAL ou
dele tomarem conhecimento, que, de acordo a atribuição conferida pela Lei Fed.
6.766/79, foi apresentado o requerimento de 28 de outubro de 2021,prenotado sob o nº
840.878, em 03 de novembro de 2021, de FERNANDA FERRAZ DAL LAGO, RG Nº
9.414.069-8-SSP/SP, CPF Nº 126.992.108-89, residente e domiciliada nesta Capit al,
com endereço comercial na Rua Quintino Bocaiúva, nº 231, 12º andar, acompanhado
de Memorial Descritivo e demais documentos, relativos ao pedido de registro de
DESMEMBRAMENTO do imóvel situado na Avenida do Cursino, Loteamento Jardim
Imperador, Saúde – 21º Subdistrito, matriculado sob o nº 228.287, deste Serviço
Registral, os quais se encontram depositados neste Serviço Registral, nos termos do
que dispõe o artº 18 da Lei 6.766/79, passando referido imóvel, após o desmembramento
a ser constituído de 4 (QUATRO) NOVOS LOTES, designados “LOTE 1” com 7.365,93m2,
“LOTE 2” com 9.030,79m2, “LOTE 3” com 5.227,03m2, “LOTE 4” com 4.219,62m2;
ÁREA VERDE 1 + ÁREA VERDE 2 com 3.517,69m2; e ÁREA INSTITUCIONAL com
3.517,85m2, tudo em conformidade com o ALVARÁ DE DESMEMBRAMENTO nº 2021/
05414-00, publicado em 14 de setembro de 2021, pela Prefeitura desta Capital, e
Plantas 01/20 a 20/10 e croqui de Localização abaixo. Ficam avisados os interessados
de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 15 (quinze) dias contados
da publicação, RECLAMAR contra o DESMEMBRAMENTO,por escrito perante o Décimo
Quarto Oficia lde Registro de Imóveis,situado na Rua Jundiaí, nº 50, 7º Andar, Jardim
Paulista,de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, e sem impugnação
por parte de terceiros, uma vez satisfeitas todas as exigências legais, será feito o
registro na forma do parágrafo 1º do artº 19, da mencionada Lei. São Paulo, 25 de
novembro de 2021. O Oficial,(Ricardo Nahat).

CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78
Carta de Renúncia
A Companhia informa que em 15/09/2021 recebeu a
carta de renúncia do Sr. Tomaz Grisanti de Moura,
RG nº 27.250.776-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o nº 290.370.998-07, ao cargo de membro do
Conselho de Administração, com registro perante a
JUCESP sob nº 558.642/21-4 em 23/11/2021. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1106037-74.
2013.8.26.0100(Usuc.230) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta,
MM.Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São
Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Maria Angela Pagano ou Maria Pagano ou Pagano Maria Angela,Eugenio dos
Santos Neves,Renato Belardi e s/m Maria Stella Lotufo Belardi,Nilo Ramos Villaboim e s/m Guiomar Maria Matzko Villaboim,Attilio Pagano ou Pagano Attilio e s/m Fortunata Ester Pagano,Leonardo Matheus Pagano ou Pagano Leonardo,réus
ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem
como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Adriana de Araujo Deanna Buono e André Vicente
Deanna Buono ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a
declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida Marquês de Itu,nº382, apartamento nº 183, Edifício Sul Americana,
Consolação,São Paulo-SP,com área total de 91,4751 m², área
privativa de 74,3184 m², área comum de 17,1567 m², fração
ideal de 1,013% do terreno, contribuinte nº 007.047.0543-5,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [26,29]

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0016607-53.2021.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) ADRIANA
STAFFORD, CPF 663.550.010-34, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Ltda S/C SINEC. 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 de R$ 104.348,18 (referente a junho/
2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que a executada, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Antes de esgotado este último
prazo, não será deferida a prática de atos de constrição
(bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2021.
26 e 27.11
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ERRATA
Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.
CNPJ - 15.517.191/0006-82
Luiz Rafael Lemuchi de Lima - Leiloeiro Oﬁcial - Matrícula: 20/315L - Jucepar
www.donhaleiloes.com
Conforme publicação no dia 20/07/2021 no Jornal O Dia SP
Leilão N.º: 6463 - Lote N.° 13, faltou incluir o veículo:
Marca: VOLKSWAGEN Modelo: POLO
Placa: MHW3675
Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2010
Chassi: 9BWAB09N8AP029810 - NORMAL
Número do Sinistro: 010033152726163

CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 319ª E 353ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 319ª e 353ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP:
04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 – 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral
(“Assembleia”), a ser realizada em 28 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 15.3 do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da Emissão celebrado em 20 de agosto de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Tomar
conhecimento acerca da contratação dos serviços de custódia de recursos ﬁnanceiros a ser prestado pelo Banco Itaú
Unibanco S.A, nos termos do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros – ID nº 832032, celebrado em 13 de setembro
de 2021 entre a Emissora, Devedora e o Banco Itaú Unibanco S.A e conforme prevê o Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos de Crédito e De Conta de Custódia e Outras Avenças, conforme aditado (“Conta de Custódia”, “Banco Depositário”
e “Contrato de Cessão Fiduciária” respectivamente), e aditado em 14 de outubro de 2021 para inclusão do Banco De
Desenvolvimento De Minas Gerais S.A. BDMG como parte; (ii) Em decorrência do item (i) acima, aprovar a alteração das
cláusulas 4.1 e 4.2 do Contrato de Cessão Fiduciária, para estabelecer o seguinte mecanismo de funcionamento: (I) Em cada
Data de Veriﬁcação, a Securitizadora deverá notiﬁcar o Banco Depositário para informar (i) o montante que deverá ser retido
na Conta de Custódia para posterior transferência (“Montante Retenção”); (ii) o montante que deverá ser transferido para a
conta corrente n.º 3427-4, Agência 3395-2 do Banco Bradesco S.A., de titularidade da Securitizadora, vinculada ao
Patrimônio Separado dos CRI (“Conta Centralizadora”) (“Montante Retenção”); e (iii) o Saldo Mínimo Conta Reserva
(conforme deﬁnido abaixo). (ii) Na medida em que o Banco Depositário receber recursos na Conta de Custódia, deverá reter
a totalidade dos recursos até que seja atingido o Montante Retenção. Os valores excedentes deverão ser transferidos pelo
Banco Depositário, diariamente, no dia útil subsequente ao crédito na Conta de Custódia para a Conta Reserva.; (iii) Caso
não haja notiﬁcação ou na notiﬁcação não haja indicação de Montante Retenção a ser transferido para a Conta
Centralizadora, os recursos deverão ser integralmente transferidos para a Conta Reserva. (iv) Caso o Banco Depositário
veriﬁque o atendimento ao Saldo Mínimo Conta Reserva, os recursos depositados na Conta Reserva que excederem Saldo
Mínimo Conta Reserva deverão ser transferidos automaticamente pelo Banco Depositário, no Dia Útil subsequente para a
Conta Movimento. (v) Caso tenha ocorrido a substituição do Saldo Mínimo Conta Reserva por ﬁança bancária, mediante
notiﬁcação da Securitizadora, não haverá retenção de valores, e os valores que por ventura estiverem depositados na Conta
Reserva, deverão ser transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação e utilização pela
Fiduciante. (vi) A partir de outubro de 2021, em cada Data de Veriﬁcação, a Securitizadora deverá veriﬁcar se os recursos
depositados na Conta Reserva correspondem ao Saldo Mínimo Conta Reserva. (vii) Caso não haja notiﬁcação ou na
notiﬁcação não haja indicação de Saldo Mínimo Conta Reserva a ser retido na Conta Reserva, o Saldo Mínimo Conta Reserva
anterior deverá ser mantido, sendo que os recursos excedentes ao Saldo Mínimo Conta Reserva anterior deverão ser
integralmente transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação e utilização pela Fiduciante;
e (iii) Aprovar a alteração da “Data de Veriﬁcação” para todo o dia 10 (dez) de cada mês. (iv) Tomar conhecimento acerca
do pedido da Devedora para substituição da Conta Reserva do Banco Itaú (341), AG 8541, C/C 55958-2 por carta ﬁança/
ﬁança bancária a ser prestada por banco de primeira linha, equivalente ao Saldo Mínimo Conta Reserva, conforme deﬁnido
na 1.5, item B da Cessão Fiduciária e de acordo com as regras da Conta Reserva, sendo certo que caso a Carta Fiança não
corresponda ao Saldo Mínimo Conta Reserva, a Fiduciante ﬁcará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida na
Conta Reserva, de acordo com a Clausula Sexta da Cessão Fiduciária. (v) Aprovar ainda, a substituição do Fundo de Reserva
CRI, por ﬁança bancária a ser prestada por banco de primeira linha, no montante equivalente ao valor do próximo pagamento
de Remuneração e da Amortização Programa dos CRI, sendo certo que caso a ﬁança bancária do Fundo de Reserva não
corresponda Valor Mínimo do Fundo de Reserva, a Fiduciante ﬁcará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida
na Conta de Custódia de acordo com a Clausula 5.18 e 5.18.1 do Termo de Securitização; (vi) Autorizar o Agente Fiduciário,
em conjunto com a Emissora, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações, mediante
contratação de assessor legal custeado pela Cedente. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos
Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora
deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com
a presença de investidores que representem metade, no mínimo, dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número, conforme cláusula 15.9 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 15.10 do
Termo de Securitização, serão tomadas por 75% (setenta e cinco por cento) mais um dos CRI em Circulação em primeira
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, 27 de novembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
30/11 e 01/12
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 102684165389-4
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
de prazo para purgação de débito, dando prosseguimento a realização da
hasta pública do IMÓVEL: RUA ITAGYBA SANTIAGO, Nº 360,
APARTAMENTO Nº 151 DO TIPO B, LOCALIZADO NO 15º ANDAR DO
EDIFÍCIO MAISON LOUVRE, 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA, SÃO PAULO/
SP.
Primeiro público leilão: 20/12/2021 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Segundo público leilão: 13/01/2022 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS – COD. 2887 NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM
AMERICA, SÃO PAULO/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuário(s):
NELSON VESPA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, MÉDICO, RG.
16.719.751-SSP/SP, CPF: 112.903.288-46.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br.
São Paulo, 27 de Novembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
SED: 609
27/11, 30/11 e 01/12/2021

8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1002453-84.2019.8.26.0001 O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado
de São Paulo, Dr. Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GILMAR CARLOS SANTOS
MOURA, CPF 750.183.575-68, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE OPOSIÇÃO, por parte de LEANDRO
MAGNO OSCAR DA SILVA ROCHA(opoente), CPF 318.610.208-13, objetivando a revogação da ordem de
reintegração de posse do veiculo MIS/CAMIONETA, I/HYUNDAI TUCSON GLS 20L, Ano 2009/2010, Placa
ENY-1226, Renavam 00173171281, bem como baixa nas restrições de circulação e transferência. Estando
o réu/oposto em lugar ignorado, foi deferida a CITA& Ccedil;ÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça defesa/resposta, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 26 e 27/11

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0076446- 21.2012.8.26.0100 ( U-1614 ) A Dra.
Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria Izabel
Brisolla Trindade, Joaquim Medialdia Morales ou Joaquim Medialdea ou Joaquim Medialdia e s/m Nanina
Autorino Medaldea, José Silva Pessoa e s/m Sonia Alves Pereira Silva Pessoa, Silvia Aparecida de Oliveira,
Milton Bento da Silveira e s/m Nalu Davi Silveira, Mirian da Silveira Santos e s/m Orlando dos Santos Filho,
Antonio Paiva e s/m Hilda Bueno de Andrade Paiva, Marcio Bento da Silvei ra, Marcia Elisa Silveira Borriello
e s/m Sergio Antonio Borrielo, MarceloTadeu da Silveira e s/m Aparecida de FatimaAntunes Silveira, Emilio
Antonio Silveira e Elaine Pereira Araujo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Luci Aparecida Ferreira da
Cruz Alves Pereira ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na
Rua Paulo de Avelar, nº 728, Vila D. Pedro II, Vila Guilherme, São Paulo-SP, com área de 133,93 m²,
contribuinte nº 068.517.0032-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a açã o, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo-SP.
J - 26 e 27/11
8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1018856-96.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o)ANTÔNIO EVALDO SILVADE SOUZA, RG 38724284-3, CPF 520.360.063-53, com endereço
à Rua Jesse Crisologo da Graca, 04, casa 02, Vila Santa Lucia, CEP 04937-040, São Paulo - SP e ANTONIO
EVALDO SILVA DE SOUSA (PESSOAJURÍDICA), CNPJ 21.409.629/0001-60, com endereço à Rua Jesse
Crisologo da Graca, 04, casa 02, Vila Santa Lucia, CEP 04937-040, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Comercial Cibradis de Materiais para Construção Ltda.,
alegando em síntese: o recebimento de R$ 2.975,60 (04/2017) representado por Duplicata, e não localizado
o requerido, estando em lugar incerto, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor
estampado na petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
débito exequendo, sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à Metade.
Encontrando-se o executado 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 embargos. 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. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 26 e 27/11

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem e interessar possa que, por Adeir Gomes Nogueira, foi lhe
apresent ado, para registro, a escritura de 14 de outubro de 2021, do 21º Tabelião de
Not as da Capital-SP (livro 3992/págs.185/187), pela qual ROBERTA ADRIANO
FERREIRA SALUM, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 25.203.3139-SSP/SP, CPF nº 166.478.298-22, casada no regime da separação de bens na
vigência da Lei nº 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob nº 9.574 no 4º
Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, com BERTOLDO SALUM FILHO,
administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 13.378.455-1-SSP/
SP, CPF nº 245.924.588-26, brasileiros, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua
Inajaroba nº 43, apartamento nº 81, Vila Nova Conceição, INSTITUIU EM BEM DE
FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem
como de conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM APARTAMENTO
nº 81, localizado no 7º pavimento-tipo do EDIFÍCIO LE PALAIS, situado na Rua
Inajaroba nº 43, no 24º Subdistrito – Indianópolis, 14ª Circunscrição Imobiliária desta
Capital, com a área privativa de 401,97m², a área na garagem de 54,05m², a área de
uso comum de 203,88m², a área total de 659,90m², a fração ideal do terreno de
4,3787%, cabendo-lhe 05 vagas para automóveis de passeio sujeitas ao auxílio de
manobrista de nºs 20P, 21P, 22M, 23M e 25P localizadas no 2º subsolo. Perfeitamente
registrado sob o n° 4 na matrícula n° 184.372, em data de 28 de outubro de 2014, neste
Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa
local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro
Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 29 de
novembro de 2021.
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Tiffani Marinho em Tóquio
pelo ranking pan-americano da
categoria. A equipe será chefiada
pelo diretor executivo da CBAt,
Cláudio Roberto de Castilho.
“Estamos indo com uma delegação completa e muito forte.
Com a desistência de Estados
Unidos, Canadá, Jamaica e Bahamas, vamos enfrentar duas situ-

ações diferentes. É ruim tecnicamente falando para o Brasil,
que teria uma oportunidade de
confronto de alto nível, mas por
outro lado pode aumentar bastante a chance de medalhas de nossos atletas, fortalecendo a nossa
campanha”, disse Castilho.
“Os campeões de Jogos Pan-

Americanos Júnior estarão classificados, segundo o regulamento, automaticamente, para o PanAmericano de Santiago-2023.
Estaremos com o presente e o
futuro do atletismo, alguns que
já estiveram em Tóquio. Muitos
estarão no Mundial de Oregon2022 e nos Jogos de Paris-2024.
Esses atletas merecem toda a
nossa atenção e até por isso estarei no monitoramento dessa
nova geração”, concluiu.
Os Jogos Pan-Americanos
Júnior, que foram abertos na
noite de quinta-feira (25), terão cerca de 3.500 atletas, de
41 países, em 39 modalidades.
A cidade de Cáli será a sede
principal e terá como subsedes:
Jamundí, Yumbo, Palmira,
Buga, Calima e Barranquilla.
A NewOn é patrocinadora do
atletismo brasileiro para a saúde
integral dos atletas e apoio às
competições. As Loterias Caixa
são a patrocinadora máster do
atletismo brasileiro.

Foto/ Aline Bassi

Classe C30 terá duelo entre campeões
na final do Circuito Ilhabela

Kaikias Via Itália

Os barcos do litoral norte
paulista, Caballo Loco (Ubatuba) e Kaikias Via Itália (Ilhabela) são os protagonistas da Classe C30 nas regatas decisivas da
Copa Mitsubishi – Circuito Ilhabela de Vela Oceânica – neste
fim de semana (27 e 28/11).
Ambos são os mais recentes
campeões da tradicional com-

petição iniciada em junho e que
neste ano chega à 21ª edição,
após três etapas, com sede no
Yacht Club Ilhabela (YCI).
Caballo Loco é o atual campeão, venceu em 2020, enquanto Kaikias Via Itália conquistou o título em 2019, ano
em que também se sagrou
campeão brasileiro. Nesta tem-

porada, ambos já obtiveram
conquistas relevantes. Kaikias
se tornou campeão inédito da
Semana de Vela de Ilhabela,
sendo que na mesma competição, Caballo Loco faturou o
bicampeonato brasileiro, após
vencer as etapas de Florianópolis e Ilhabela.
A convivência entre as duas
tripulações é pautada pela rivalidade na raia e pelo respeito e
amizade na canoa de cerveja.
“Estamos travando uma disputa
intensa com o Kaikias pela Copa
Mitsubishi, o que é bastante saudável para a Classe C30 e para a
vela em geral. Eles são nossos
amigos e velejam muito bem”,
afirmou o comandante do Caballo Loco, Mauro Dottori.
Na tripulação rival, o sentimento é recíproco. “Velejar
contra o Caballo Loco para nós
significa um aprendizado. Temos admiração pelo desempenho deles, mas nós queremos

ser os campeões”, retribuiu o
timoneiro do Kaikias Via Itália,
Beto de Jesus. O estreante da
temporada na C30, Kairós, é o
terceiro colocado na classe. A
tripulação do comandante Alessandro Penido demonstrou perseverança ao vencer no domingo (21/11) a Volta à Ilha, desafiadora regata na abertura da terceira e última etapa do circuito,
após 19h25m30 de navegação.
De acordo com o site
muitobonsventos.com.br , neste sábado (27) o vento sudoeste deve cair de 15 para 10
nós, a partir de meio-dia, horário previsto para as largadas.
No domingo, a previsão é de
nordeste, subindo de 5 para 10
nós no início da tarde. Entre 30
barcos, a etapa anterior teve os
seguintes vencedores nas demais classes da Copa Mitsubishi: Relaxa (HPE 25), Kameha Meha (RGS) e Xamã
Matrix Energia (ORC).

Juntamente a Ricardo
Baptista, Cacá Bueno volta
a acelerar no Autódromo Internacional de Santa Cruz
do Sul para a realização da
penúltima etapa do calendário de 2021 do Império Endurance Brasil, a qual contará com a presença de público.
Terceiros colocados no
campeonato da classe GT3,
os pilotos do Merced es
AMG GT3 #27 estão com
565 pontos e disputam as 4
Horas de Santa Cruz do Sul
em busca de angariar mais
pontos e acirrar a disputa
pelo título da classe.
“Estamos em uma fase
muito positiva no campeonato, com vitórias, pódios e poles, então queremos manter a
boa performance neste fim de
semana. As 4 Horas de Santa
Cruz do Sul será uma ótima

oportunidade para conquistar
mais pontos, subir na tabela do
campeonato e, assim, levar a
disputa do título para Goiânia
no mês que vem. Vamos com
tudo”, diz Cacá, que tem patrocínio de iCarros, Paraflu,
Itaú, Red Bull e Moss.
Nesta etapa, os fãs que
vão acessar a arquibancada
deverão levar um brinquedo
novo, o qual será doado pela
Associação dos Pilotos de
Endurance em parceria com
a Secretaria Municipal de
Ação Social para as instituições
que cuidam de crianças carentes na cidade de Santa Cruz do
Sul (RS).
A largada das 4 Horas de
Santa Cruz do Sul está marcada para às 11h30 deste sábado
(27) e contará com transmissão ao vivo pelo canal Bandsports e pelo Youtube oficial do
Império Endurance Brasil.

Foto/ Bruno Terena

Cacá Bueno e Ricardo Baptista aceleram
nas 4 Horas de Santa Cruz do Sul

Ricardo Baptista e Cacá Bueno

RKL Competições amplia
suas atividades para a
temporada 2022
Foto/Divulgação

A seleção brasileira de atletismo está pronta para participar
dos Jogos Pan-Americanos Júnior (sub-23), na cidade de
Cáli, na Colômbia. A Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) fechou a delegação,
com 69 atletas, em conjunto
com o Comitê Olímpico do
Brasil (COB), que é o responsável pela competição. O
Time Brasil fechou uma delegação com 529 pessoas, 358
atletas que vão competir em 38
modalidades. O Canal Olímpico
da TVNSports vai transmitir as
competições pela internet.
A equipe de atletismo começa a viajar para a Colômbia no domingo (28), seguindo em voos também na segunda-feira, terça, quarta
e quinta (2/12). O torneio de atletismo será disputado no Estádio Pascual Guerrero entre terça-feira e
o dia 4 de dezembro.
O atletismo do Brasil terá 33
atletas no feminino e 36 no masculino, chamados por índice e

Foto/ Wagner Carmo

Atletismo brasileiro está pronto para
os Jogos Pan-Americanos Júnior

Time RKL na Stock Car
A temporada 2022 da Stock Car já tem calendário de
datas definido e algumas equipes já divulgaram suas renovações e parcerias. Desta forma,
a RKL Competições que fez
sua primeira temporada este
ano na principal categoria de
automobilismo nacional expande o time para 2022. De um
carro na Stock Car para 2 carros no grid da categoria, e ainda com um carro na categoria
de acesso, a Stock Light.
“Esse é o percurso natural
das coisas, a evolução. Esse ano
foi bem trabalhoso para nos
adaptarmos a Stock Car. Toda
a experiência de anos nas categorias de base nos deram
muita noção sobre equipe, regulamentos e outras coisas.
Mas o carro e a competitividade da Stock Car exigiu esforço de nossas parte para tal
evolução,” comentou o chefe
de equipe Edson Ricarte.
Ricarte, como é conheci-

do no meio é o responsável
pela equipe desde suas primeiras atividades na pista. A equipe com sede em Curitiba hoje
tem um carro em cada categoria, um na Stock Light e um na
Stock Car. Respectivamente
Felipe Papazissis e Gustavo
Frigotto são os pilotos atuais
da RKL Competições.
Para a temporada 2022 Ricarte s alientou que os carros são
novos e que os apoiadores estão
decidindo por hora os pilotos que
vão defender a equipe. “Agora
estamos com os dois pés na Stock Car, e esse é um capítulo importante para todo o time RKL e
seus patrocinadores.”- concluiu
o chefe de equipe.
Confira abaixo as datas da
temporada 2022 da Stock Car:
13 de fevereiro; 19 e 20 de
março; 10 de abril; 15 de
maio; 2 e 3 de julho; 31 de julho; 4 de setembro; 25 de setembro; 23 de outubro; 20 de
novembro.

Equipe Husqvarna Power
Husky/Goldentyre preparada
para a final do Arena Cross
Este fim de semana, 27 e 28,
promete um show de pilotagem
e saltos na final do Arena Cross,
no Pavilhão do Anhembi, na capital paulista. A HUSQVARNA
POWER HUSKY/GOLDENTYRE disputará a tradicional competição off-road com quatro pilotos. Humberto “Machito” Martin (FC 450 Rockstar) na Pró e
Franco Iavecchia (FC 250 Rockstar) na AX2 e os pilotos satélites German Bratschi (FC 250
Rockstar), que está em 3º na AX2
e Heitor Matos (TC 50) líder da
50cc, após a vitória na etapa de
Caraguatatuba/SP, em setembro.
Tricampeão Latino-Americano de Motocross, o venezuelano Machito, radicado no país há
alguns anos, está em sua 12ª temporada no Arena Cross e tem um
título na AX2, conquistado em
2011. O embaixador da Husqvarna no Brasil está bem animado
para a disputa. “Já competi indoor
em provas de Supercross mas no
Arena Cross será a primeira vez.
O diferencial desta etapa é que o
construtor da pista do Mundial de
Motocross é o responsável pelo
circuito e estou muito feliz em
poder competir em uma pista feita por ele com esse nível técnico”,
afirma. Machito se refere ao inglês Justin Barclay, que há vários anos faz os circuitos do Campeonato Mundial de Motocross.
O time vem embalado das
corridas da semana passada, do

Campeonato Brasileiro de Motocross, em Atibaia (SP). ‘É bom
emendar uma prova na outra, pois
o ritmo melhora e a corrida é o
melhor treino que existe, mas há
diferenças entre correr no motocross e no Arena Cross, porque
muda bastante o setup da suspensão e do motor e o tipo de treino
também é diferente. Mas todos
estão bem adaptados e preparados”, explica Machito, que está
em 4º na Pró, no Arena Cross.
Quem também está muito
empolgado para essa final é o
paulista Heitor Matos, de apenas
8 anos, líder na 50cc. “Estou ansioso para correr o Arena Cross
“em casa” e promete ser umas das
melhores corridas do ano”, diz
o Campeão Paulista de Motocross 2021 e atual líder também
do Brasileiro de Motocross.
A 23ª edição do Arena Cross
conta com quatro categorias: Pró
(acima de 16 anos e motos até
450cc), AX2 (de 14 a 23 anos e
motos até 250cc), 65cc (de 7 a 12
anos) e 50cc (de 5 a 9 anos). As
corridas serão transmitidas, ao vivo,
pela SporTV e também pelo Youtube e Facebook do Arena Cross.
A equipe HUSQVARNA POWER HUSKY/GOLDENTYRE
conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Goldentyre Brasil,
Circuit Equipment, Liqui Moli
Brasil, Ride100%, Grupo 2W
Motors, Fantic Bikes, KTM Bikes e Machito Scholl 101.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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Auto Jornal no 23º Prêmio
Imprensa Automotiva
A ABIAUTO - Associação Brasileira da
Imprensa Automotiva realiza há 23 anos um
dos prêmios mais importantes da indústria
automobilística nacional, o Prêmio Imprensa
Automotiva, o qual elege os melhores modelos comercializados no mercado brasileiro. E
novamente o AUTO JORNAL participa desta
importante eleição
Mesmo com tantas dificuldades que o
mundo enfrentou e que ainda vem enfrentando por conta da pandemia do novo Coronavírus, está sendo preparado o Prêmio Imprensa Automotiva 2021 mais uma vez com
muito comprometimento e seriedade.
O júri, composto por 38 jornalistas dos
principais meios de comunicação do Brasil,
englobando rádio, tv, internet, jornais e revistas especializadas no setor automotivo, elegerão os melhores modelos vendidos por aqui
neste ano. Esses meios de comunicação reunidos são responsáveis pela divulgação da
indústria automotiva de forma imparcial e
competente.
Como na edição passada, além dos profissionais associados, a ABIAUTO convidará para fazer parte do júri, alguns jornalistas
de reconhecida relevância na formação de
opinião, reforçando ainda mais a visibilidade
e importância do Prêmio Imprensa Automotiva.
O júri selecionará os finalistas nas categorias Carro nacional até 1,2 litro; Carro nacional de 1,2 a 1,6 litro; Carro nacional acima de
1,6 litro; Picape; Carro Importado e SUV/Cros-

sover Nacional e Importado, Carro Elétrico e
Motocicleta Abiauto, todos os modelos vendidos no mercado brasileiro em 2021. Essa preleção será realizada pela internet e divulgada
no final de novembro.
Após o resultado dos cinco finalistas em
cada categoria, o evento para a votação final
dos melhores de 2021 e anúncio dos vencedores está marcada para o dia 8 de dezembro de 2021. Presencial, o evento contará com
todos os cuidados necessários durante a pandemia, como uso de máscaras, disponibilidade de álcool gel, entre outros procedimentos.
Além da escolha dos melhores veículos
em suas categorias, serão ainda revelados o
Automóvel e a Motocicleta ABIAUTO, com
a indicação pelos jornalistas do melhor entre
os melhores produtos apresentados no ano
de 2021, que receberão o Prêmio José Roberto Nasser.
Categorias
· Automóvel nacional até 1.2 litro
· Automóvel nacional de 1.2 a 1.6 litro
· Automóvel nacional acima de 1.6 litro
· Picapes
· Automóvel Importado
· SUV/Crossover Nacional
· SUV/Crossover Importado
· Automóvel elétrico
· Automóvel ABIAUTO – Troféu José
Roberto Nasser
. Motocicleta ABIAUTO – Troféu José
Roberto Nasser
. Executivo Automotivo de 2021

CORPO DE JURADOS
PRÊMIO ABIAUTO 2021 - VEÍCULOS
Alex Ruffo - Jovem Pan - São Paulo –
SP; Alexandre Campos – Rodas e Motores
– GO; Fernando Campo s – Rodas e Motores – GO; Amauri Yamazaki- Revista HG,
Jornal Nikkey site saopauloshimbun -SP;
Ana Célia Aragão - Motor Mais - PI; Antonio Carlos Silva – TV Massa - PR; Antônio Fraga – AutoOn/Sport Motor – SP;
Arnaldo Moreira – Blog do Arnaldo Moreira - RJ; Carolina Vilanova – Revistas
Oficina News- SP; Célia Murgel - MotorCar – SP; Chico Lelis – Coluna História e Estórias - SP; Douglas Mendonça –
Carros e Garagem - SP; Edson Ragassi –
AutoAgora.com.br/Revista Reparação Automotiva – SP; Eduardo Abbas – Site Borracha TV – SP; Eduardo Godinho – Carros e
Consórcios e TVAuto – BA; Emilio Camanzi
– site carroscomcamanzi - MG; Ernesto Zanon – GuarulhosWeb - SP; Evandro Magnusson Filho – Auto Teste - SP; Fabio Amorim– Gazeta de Alagoas - AL; Gerson Borini
– Auto Entusiastas –SP; João Alberto Otazú – Auto Jornal/Jornal O Dia SP - SP;
João Euclides – Jornal da Savassi – MG; João
Mendes– Memória Motor - RJ; Jorge Moraes – Autocar – CBN – UOL - PE; Jor ge
Meditsch –AutoEstrada - SC; José Rosemilton – Campo e Motores- RN; Josias Silveira
– Folha de SP e AutoEntusiastas- SP; Licinaira Barroso – AutoPista – MG; Luis Peres

– CarPress – SP; Luis César de Souza Pinto
- SP; Marcondes Viana – Revista Chic- CE;
Norton Luiz Ferreira – Diário da Manhã GO; Paulo Brandão – TV Auto – BA;
Paulo Cruz– Agro Motor Brasil - CBN –
MS; Paulo Rogério – Revista Auto Aventura - Santos - SP; Ricardo Caruso – Site
Autos e Técnica - SP; Ricardo Vasconcellos– CBN Auto - BA; Roberto Costa–
Auto e Máquinas - CE; Selma Moraes –
Bahia Motor - BA; Silvio Porto– site Dirigin-

doautos – SP; Tarcísio Dias Araújo – Mecânica Online – PE; Wanderley Faria – O Popular - GO.
PRÊMIO ABIAUTO 2021- MOTOCICLETA
Antônio Fraga - SP; Evandro Magnusson Filho - SP; João Alberto Otazú – Auto
Jornal/Jornal O Dia SP - SP;
João Mendes - RJ; Silvio Porto - SP;
Josias Silveira – SP (In memorian); Gabriel
Marazzi - SP.

Importados

Taxa zero para o
elétrico BMW i3

Motos

Nova Triumph Bonneville T100

A lendária família Bonneville de motocicletas clássicas da Triumph está passando por uma série de atualizações, incluindo
melhor desempenho, capacidade e estilo.
O primeiro modelo dessa nova linha a desembarcar no Brasil é a Bonneville T1 00,
que já está disponível nas Concessionárias
Triumph.
A mais recente geração da Bonneville
T100 integra desempenho emocionante,
capacidade de oferecer segurança e confiança ao piloto, o tradicional estilo atemporal Bonneville e uma atualização significativa no seu motor bicilíndrico de 900
cc. Ele ganhou 10 cv de potência adicionais, emitindo menos gases poluentes.
Além disso, ficou mais leve e ganhou maiores especificações em itens como freios
e suspensões.
Os freios, agora, são Brembo com dois

pistões, de alto desempenho, para proporcionar uma excelente potência de frenagem. Os
freios ABS de última geração e o controle de
tração comutável são incorporados de forma
discreta para maximizar a segurança do condutor e garantir uma experiência de condução confortável.
Os garfos dianteiros, equipados com
amortecedores de maior especificação, combinados com os amortecedores duplos traseiros e as rodas de estilo clássico de 32 raios, enriquecem ainda mais a sensação de
agilidade e facilidade de condução da Bonneville T100.
Seu motor tem agora 65 cv de potência
(a 7.400 rpm) e torque de 80 Nm (a 3.750
rpm) – sendo que 80% desse torque está disponível entre 2.000 e 7.000 rpm.
Graças ao uso de novos componentes, o
novo motor da T100 sofreu uma redução sig-

nificativa de peso, ficando 4 kg mais leve.
Esta redução de peso, combinada com uma
potência superior, traduz-se numa notável
melhoria na aceleração e na condução.
Com o maior intervalo de manutenção
da categoria, de 16 mil quilômetros, o proprietário garante um custo mais baixo e espaçado para manter sua motocicleta sempre em
dia.
O conforto também é assegurado por um
novo assento para o condutor e o garupa,
perfeito tanto para passeios curtos como para
longos. A embreagem assistida e deslizante
proporciona mais conforto para o piloto.
O banco pode ser aberto, com a utilização de uma chave, permitindo fácil acesso a
uma porta USB. Este assento tem altura de
790 mm. Juntamente com o perfil estreito da
Bonneville T100, essa altura contribui para
proporcionar uma sensação estável e segura
à motocicleta, parada ou em movimento, principalmente para motociclistas de baixa estatura.
A nova moto está equipada, também, com
um novo painel de instrumentos, com a marca Bonneville estampada num estilo tradicional. Há uma série de detalhes vistosos, como
o para-lama traseiro em aço e os espelhos,
aro do farol e tampa do compartimento de
óleo cromados. A luz traseira compacta é
totalmente feita com tecnologia LED, para
eficiência energética e elevada visibilidade.
A motocicleta conta com uma gama com 117
acessórios genuínos.
A nova Triumph Bonneville T100 está
sendo lançada pelo preço de R$ 52.990, exclusivamente na cor preta. Pelo financiamento exclusivo do Triumph Smart, é possível
adquirir a nova Bonneville T100 (ano/modelo 2021/2022), com juros mensais de 1,49%,
com entrada de R$ 23.846 (45%), 23 parcelas mensais fixas de R$ 699 e uma parcela
residual final de R$ 23.184.

A BMW do Brasil celebra a conquista
de oferta r os modelos mais eficientes comercializados no mercado nacional, de
acordo com dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, ofertando condições exclusivas válidas para toda a linha BMW 0km, com
taxa especial a partir de 0,89% a.m. durante o mês de novembro. A condição é
válida apenas para financiamentos com
entrada a partir de 50% e saldo em 18 parcelas mensais fixas.
O BMW i3, considerado o elétrico mais
eficiente do Brasil, é ofertado a partir de

R$ 314.950, com taxa 0% ao mês, entrada
de R$ 188.970 e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 5.482. Para os clientes que adquirirem o modelo no mês de novembro,
também contarão com um carregador
BMW Wallbox grátis.
O primeiro carro elétrico vendido no
Brasil foi lançado em 2014 no nosso mercado. Equipado com motor de 170 cv e 250
Nm de torque instantâneo, o BMW i3 não
apenas é eficiente, como também é capaz
de ir de zero a 100 km/h em 7,3 segundos.
O modelo elétrico é capaz de alcançar até
335 km de autonomia (ciclo NEDC).

Nacionais

Motorhome de expedição
Unimog da MB

Honda Elite 125 versão 2022
A versão 2022 da Honda Elite 125, modelo capaz de atrair estreantes ao guidão,
motociclistas experientes e uma significativa
parcela de usuárias do sexo feminino, se renova através de uma cor inédita. Grafismos
atualizados e a ampliação de áreas em preto
na parte frontal e lateral inferior complementam o modelo 2022, evidenciando a atualização.
Dona de um design atraente, no qual a
agressividade das formas angulosas dá ao
conjunto uma personalidade ímpar, a Elite 125
também se destaca pelo requinte dos materiais utilizados. Partes plásticas e metálicas
combinam texturas a superfícies de acabamento primoroso, exaltando a alta percepção
de qualidade.
O grupo ótico iluminado por LED é, em
conjunto com o painel de instrumentos LCD,
outro ponto de destaq ue, garantindo eficiência na utilização diurna ou noturna. O
porta-objetos na face posterior do escudo frontal, o gancho para sacolas e mochilas e o assoalho plano que facilita o
transporte de pequenas cargas é complementado pelo compartimento sob o assento, capaz de abrigar um capacete integral, e cujo comando de abertura se dá através da chave de ignição.
Uma das características mais apreciadas da Elite 125 é o assento de dois níveis
situado a apenas 772 mm do solo, distância
que facilita apoiar os pés no solo, algo especialmente bem vindo para os iniciantes. A ergonomia da Elite 125 foi objeto de atento estudo por parte dos projetistas, que buscaram
uma posição de pilotagem que conciliasse
pleno domínio da scooter e uma natural adequação à variados biotipos.

No âmbito técnico, a Honda Elite 125
excede as expectativas através do motor
monocilíndrico OHC de 124,9 cc, dotado de
refrigeração a ar forçada por ventoinha e alimentado pelo sistema de injeção eletrônica
PGM-FI. Com potência máxima de 9,34 cv
e torque máximo de 1,05 kgf m, proporciona
acelerações e retomadas de velocidade plenamente adequadas, nas quais a suavidade e
precisão de funcionamento da transmissão
automática CVT é destaque.
O chassi de aço tipo underbone tem à
frente suspensão por garfo telescópico e roda
de 12 polegadas. Atrás há um monoamortecedor com regulagem na carga da mola e

roda de 10 polegadas. A frenagem com sistema CBS - Combined Brake System -, se
dá através de disco dianteiro e tambor traseiro.
Oferecidas em três opções de cor - a
inédita cinza metálico -, vermelho perolizado
e branco, a Honda Elite 125 2022 estará disponível na rede de concessionários Honda
pelo preço público sugerido base Distrito Federal, que não inclui despesas com frete ou
seguro, de R$ 10.120.
A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em
sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo
é válido a partir da 3ª revisão).

A procura pelos motorhomes não para
de crescer no Brasil. Só na fábrica da Estrella-Mobil Motorhomes, localizada em Santa
Branca (SP), desde que a pandemia começou, a busca por um novo modelo para viajar
cresceu 80%. São pessoas que procuram liberdade ao mesmo tempo que buscam conforto e segurança para curtir bons momentos em família ou entre amigos.
Com o aumento da procura, diversificamse os perfis de viajantes. Um deles é o que
busca veículos com maior autonomia para
grandes viagens pelo mundo. Pensando nisso, a Estrella-Mobil lançou uma linha de veículos de expedição montados em caminhões
4x4, 6x6 ou 8x8.
A linha de veículos de expedição é montada em caminhões que foram originalmente
desenvolvidos para áreas de mineração ou
militares. São grandes e robustos, com boa
potência e tração, que chegam a locais onde
caminhões comuns não chegam. Além disso,
são usados como referência nos projetos os
veículos top de linha fabricados na Alemanha e na Áustria, países com grande histórico na fabricação desse tipo de veículo. Os
motorhomes atendem todas as necessidades
do viajante e garantem segurança e conforto
para meses na estrada.
Para estrear a nova linha em grande estilo, a empresa lança o veículo de expedição
Unimog da Mercedes-Benz, modelo U 1750.
Com motor OM352A, de seis cilindros diesel
turbo, tem 200 cavalos de potência e 52 kgfm
de torque.
Diferentemente dos motorhomes convencionais, a casa é construída isolada do chas-

si, com equipamentos e utensílios próprios.
O design interno tem referências náuticas,
que aproveitam os espaços e ao mesmo tempo oferecem conforto e sofisticação. A parte
interna do carro possui isolamento térmico,
que impede a entrada de calor excessivo nos
veículos.
O sistema de energia dos veículos de
expedição da Estrella-Mobil é formado por
bancos de baterias robustos para armazenamento e alta capacidade energética, e placas
solares com no mínimo 1500W de capacidade total para geração de energia para as baterias. Existe ainda a possibilidade da instalação de gerador para backup para o sistema
de energia. Acapacidade de reserva de água
também é outro item importante: o tanque de
armazenamento pode variar entre 300L e
700L, tudo depende do trajeto e estilo de vida
de cada família.
Os veículos de expedição são projetados
para que os clientes tenham a segurança de
que todos os equipamentos funcionem em
qualquer ambiente. Um brasileiro que der a
volta ao mundo, encontra suporte na parte
da viagem em que passa por São Paulo, por
exemplo, mas em determinado momento estará no meio do deserto ou de uma floresta
e ficará dias sem ter contato com a civilização, dependendo exclusivamente do carro para seguir viagem. Por isso, é necessário um veículo com dois ou até três tipos
do mesmo equipamento, caso um venha a
falhar, e com conectividade via satélite.
Além de segurança e autonomia, os veículos proporcionam conforto semelhante ao de
suas casas físicas.

