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Governo de SP reduz intervalo da dose de
reforço contra Covid-19 de 5 para 4 meses

Presidente regulamenta auxílio gás
e Programa Alimenta Brasil

Página 2

Página 3

Economia brasileira cai 0,1%
no terceiro trimestre deste ano

Senado aprova medida
provisória que cria

Auxílio Brasil
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Esporte

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,65
Venda:       5,65

Turismo
Compra:   5,57
Venda:       5,80

Compra:   6,38
Venda:       6,39

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

17º C

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

Previsão do Tempo

Rotary Kart Club (RKC):
Decisão do campeonato

será neste sábado
O campeonato do Rotary

Kart Club (RKC) terá a sua fi-
nal neste sábado (4), no Kartó-
dromo de Interlagos (São Pau-
lo/SP), com a decisão dos títu-
los das três categorias. Após oito
rodadas, a liderança do certame
está nas mãos de Leonardo Fer-
reira (Le Mans), Fábio Cunha
(Old Stock) e de Renzo Lima, na
Light, todos com estreita mar-
gem de pontos na frente.

Na categoria Le Mans
Leonardo Ferreira lidera
com 157 pontos, apenas um
de vantagem sobre Fábio
Cunha.                       Página 6
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As disputas no RKC são sempre acirradas, mas limpas

Vic, de 22 anos, e Thaina-
ra, de 20, foram convocadas
pela Confederação Brasileira
de Voleibol (CBV) para repre-
sentar o Brasil nos Jogos Pan-
Americanos Júnior de Cali,
para atletas de até 23 anos. Na
estreia, na terça-feira (01.12)
venceram sem dificuldades da
dupla de Antígua e Barbuda por
2 sets a 0 (21/3 e 21/6) e do
Canadá também por 2x0 (21/
16 e 21/6), para alegria de suas

Tainá e Sandressa
unem forças na
etapa de Cuiabá

parceiras, Tainá e Sandressa.
Mas quem pensa que as “ve-
teranas” de 26 e 29 anos, res-
pectivamente, passarão os
próximos dias apenas torcen-
do, se engana. Na ausência das
companheiras oficiais, as
duas decidiram unir forças
temporariamente para dispu-
tar a quinta e última etapa do
Circuito Brasileiro Open, que
começou nesta terça-feira em
Cuiabá.                     Página 6

Sete ex-pilotos da F-4
estarão na F-1 em 2022
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Cena do Campeonato Alemão de Fórmula 4

A Fórmula 4 é a mais jo-
vem categoria oficial da FIA
visando a formação de pilotos.
Surgida oficialmente apenas
em 2014, seus frutos já são

evidentes: na Fórmula 1, por
exemplo, entre as 20 vagas do
grid de 2022, sete (35%) terão
saído das fileiras da Fórmula 4,
categoria que estreará no Brasil

também na próxima temporada.
Implantado pela Vicar, a mesma
promotora da Stock Car Pro Se-
ries e da Stock Light, o Fórmula
4 Brasil Certificado pela FIA terá
como foco o desenvolvimento
de jovens talentos com potenci-
al de representar o país interna-
cionalmente. A “escada” que leva
ao Mundial de Fórmula 1 é for-
mada pela Fórmula 2 (homolo-
gada pela FIA em 1948) e Fór-
mula 3 (adotada pela entidade
máxima do esporte em 1950,
mesmo ano do nascimento ofi-
cial da F-1).

  “Embora várias categorias
ao longo dos anos tenham feito
o papel de primeiro estágio após
o kart, que é a função natural da
F-4, nenhuma foi implantada de
uma forma tão orgânica e estru-
turada.                           Página 6

Com 84 pilotos Porsche XP
Private Cup encerra

temporada em prova de
 500 km em Interlagos
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Porsche XP Private Cup Endurance Series

O desfecho da temporada 2021
da Porsche XP Private Cup prome-
te ser apoteótico neste sábado em
Interlagos. O principal atrativo é a
corrida de 500 km que fecha o En-
durance Series. Serão 84 pilotos
em ação para definir oito títulos.
Mas a programação é farta, com ati-

vidades desde o fim da manhã até
as 20h da noite. Além da última
prova do ano com os carros de
competição mais produzidos
no mundo, haverá uma parada
com centenas de Porsche de rua
e um show do Jota Quest para
encerrar o ano.             Página 6

EUA e
Alemanha

querem novas
restrições;
Ômicron
preocupa

investidores
Os Estados Unidos (EUA)

e a Alemanha se juntaram a pa-
íses ao redor do mundo que
planejam adotar restrições
mais rígidas contra a covid-19
na quinta-feira (2), conforme
a nova variante Ômicron do co-
ronavírus sacode os mercados,
temerosos de que a cepa pos-
sa ameaçar a tentativa de recu-
peração econômica.

Ainda não se sabe muito
sobre a Ômicron, que foi de-
tectada pela primeira vez na
África do Sul no dia 8 de no-
vembro e já se disseminou em
ao menos duas dúzias de paí-
ses. Partes da Europa estão
sofrendo com uma disparada
de infecções da mais conheci-
da variante Delta à medida que
o inverno se instaura.

A Ômicron também pode
se tornar a variante predomi-
nante da covid-19 na França
até o final de janeiro, disse o
principal conselheiro científi-
co do país na quinta-feira, de-
pois que a França e os Estados
Unidos relataram seus primei-
ros casos e países de todo o
mundo endureceram restri-
ções. (Agencia Brasil)

Papa visita
Chipre e Grécia

 e mostra
preocupação

com migrantes

O papa Francisco, que ini-
ciou na quinta-feira (2) viagem
ao Chipre e à Grécia, pretende
apelar à situação dos migran-
tes nas fronteiras da Europa e
contrariar a relutância dos pa-
íses sobre a entrada de pesso-
as, apesar dos apelos do Vati-
cano.                           Página 3
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O Ministério da Saúde con-
firmou na quinta-feira (2) cinco
casos da variante Ômicron no
Brasil – três em São Paulo e dois
no Distrito Federal. São quatro
homens e uma mulher, todos va-
cinados contra a covid-19. Eles
estão isolados e pelo menos um
apresenta sintomas leves. A mai-
oria está assintomática.

De acordo com a pasta, há
ainda oito casos da variante em
investigação no país, sendo
um em Minas Gerais, um no

Rio de Janeiro e seis no Dis-
trito Federal.

“Hoje, temos uma situação
sanitária bem mais equilibrada,
mas lidamos com a imprevisibi-
lidade biológica desse vírus, que
sofre mutações. A vigilância em
saúde está atenta e atuante pra
que essas variantes sejam iden-
tificadas e pra que se avalie o
potencial dessa variante compli-
car o cenário pandêmico”, disse
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga. (Agencia Brasil)

Ministério da Saúde confirma
cinco casos da variante

Ômicron no Brasil

O Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
recuou 0,1% no terceiro trimes-
tre deste ano, na comparação
com o trimestre anterior. O
PIB, no período, somou R$
2,2 trilhões. Os dados foram
divulgados na quinta-feira (2)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o ter-
ceiro trimestre de 2020, no en-
tanto, houve uma alta de 4%.
O PIB também acumula alta no
período de 12 meses (3,9%).

Na passagem do segundo
para o terceiro trimestre deste
ano, a queda foi puxada pelo
setor agropecuário, que teve
perdas de 8%. Segundo a pes-
quisadora Rebeca Palis, do
IBGE, o resultado foi influen-
ciado pelo encerramento da
safra de soja, que fica mais
concentrada no primeiro se-
mestre do ano.

“Como ela é a principal
commodity brasileira, a pro-
dução agrícola tende a ser
menor a partir do segundo
semestre.                Página 3

São Paulo mantém exigência
do uso de máscaras em

ambientes abertos
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O comércio varejista no es-
tado de São Paulo deve crescer
5% em dezembro, de acordo com
estimativas da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP). Caso confirme
essa projeção, o varejo paulista
deve atingir R$ 91 bilhões em
vendas no mês do Natal, R$ 4,2
bilhões a mais do em 2020.

Para a FecomercioSP, o
principal fator a influenciar nes-
ses números será o pagamento
do décimo terceiro salário e seu
impacto maior nas compras de
Natal, considerado decisivo pela
entidade já que será 57,5% mai-
or que em relação ao registrado
no fim de 2020. Também devem

interferir nesse índice a maior
oferta de crédito, as lojas fun-
cionando normalmente e a mai-
or circulação de consumidores
sem restrições devido à pande-
mia de covid-19.

Segundo a análise da Feco-
mercioSP, com a injeção do 13º
salário seguindo os padrões pré-
pandemia, R$ 9,5 bilhões do va-
lor recebido devem ser destina-
dos ao consumo nesta época do
ano. São R$ 3,1 bilhões a mais
na economia, o que significa
uma elevação de 47% em rela-
ção ao ano anterior, responden-
do por 74% do acréscimo men-
sal previsto de R$ 4,2 bilhões
em relação a dezembro de 2020.

“Dois fatores justificam a

maior injeção do décimo salá-
rio. Em primeiro lugar, a expres-
siva expansão do contingente de
trabalhadores com carteira assi-
nada e, em segundo, o fato de que
os aposentados e pensionistas,
além de parcela significativa de
empregados do setor privado, no
ano passado, receberam a totali-
dade do pagamento até a metade
do ano, a fim de atenuar a queda
de renda provocada pela parali-
sação de vários segmentos pro-
dutivos e a elevação do desem-
prego”, analisa a FecomercioSP.

A entidade destacou ainda
que mesmo com a expectativa
positiva, há fatores que podem
influenciar negativamente essa
perspectiva, como a forte eleva-

ção em curso do nível de endi-
vidamento das famílias que, ao
lado da inflação e do desempre-
go altos, provocam redução da
massa de renda.

Setores
Entre as atividades do vare-

jo, o segmento de vestuário é o
que deve ter o melhor movimento
de vendas no mês, com cresci-
mento estimado de 28%, ante de-
zembro de 2020, quando mostrou
uma retração de 22%, o pior de-
sempenho entre todas na ocasião.
Os supermercados (-2%), as far-
mácias e perfumarias (-3%) e as
lojas de móveis e decoração (-5%)
devem ser os destaques negativos
deste ano. (Agência Brasil)

O governador de São Pau-
lo, João Doria, determinou na
quinta-feira (2) que uso de
máscaras em ambientes aber-
tos será mantido, devido às
incertezas sobre o impacto
do surgimento da variante
Ômicron. Anteriormente, ha-
via sido anunciada a flexibi-
lização da medida a partir do
próximo dia 11.

A recomendação foi feita

São Paulo mantém
exigência do uso
de máscaras em

ambientes abertos
pelo Comitê Científico, que
mencionou os riscos das aglo-
merações em festas de Natal e
Réveillon.

Em São Paulo, a vacinação
contra a covid-19 registra 78
milhões de doses aplicadas nos
645 municípios paulistas;
76,15% da população tem es-
quema vacinal completo e
84,7% está com uma dose de
imunizante. (Agência Brasil)

Governo reduz intervalo da dose adicional
contra Covid-19 de 5 para 4 meses

O Governo de SP vai reduzir
de 5 para 4 meses o intervalo da
dose adicional da vacina de Co-
vid-19 no estado de São Paulo.
A medida é uma recomendação
do Comitê Científico do Coro-
navírus do Estado de São Paulo
diante do atual cenário epidemi-
ológico da doença no mundo e a
proximidade das festividades de
final de ano.

A medida vale para quem to-
mou duas doses dos imunizan-
tes do Butantan/Coronavac, da
Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e

da Pfizer/BioNTech e vai bene-
ficiar cerca de 10 milhões de
pessoas que se vacinaram nos
meses de julho e agosto.

Além do cenário epidemio-
lógico ao redor do mundo, a
medida levou em consideração
que São Paulo é porta de entra-
da, via portos e aeroportos, de
pessoas de todo o mundo e o
Brasil ainda não tem a obrigato-
riedade da apresentação de com-
provante de esquema vacinal
completo para os viajantes.

Nesta semana, SP também

confirmou três casos da variante
Ômicron, que também já havia
sido diagnosticada em diversos
países, podendo impactar no ce-
nário epidemiológico mundial.

“O estado tem hoje condi-
ções logísticas e técnicas de
ampliar a vacinação e reduzir o
intervalo de aplicação das doses
para que todos possam estar ain-
da mais protegidos. Vale ressal-
tar também a necessidade de
quem não tomou ainda a segunda
dose, retorne aos postos de saú-
de para se imunizar”, destacou o

Secretário de Estado da Saúde de
São Paulo, Jean Gorinchteyn.

Para os que tomaram o imu-
nizante de dose única da Janssen,
poderá receber a dose adicional
do mesmo imunizante com in-
tervalo a partir de 2 meses. No
entanto, na ausência da vacina da
Janssen, que é o que acontece
com estado de São Paulo já que
o Ministério não disponibilizou
doses adicionais deste imuni-
zante, é possível ser administra-
da uma dose adicional da Pfizer
(vacina de RNA mensageiro).

Capital paulista cancela a festa de réveillon
O prefeito de São Paulo,

Ricardo Nunes, informou na
quinta-feira (2) que a tradici-
onal festa de réveillon reali-
zada na Avenida Paulista será
cancelada. “O que pesou mui-
to foi a questão da nova vari-

ante Ômicron”, disse. O anún-
cio foi feito em coletiva de
imprensa em Nova York.

A cidade de São Paulo de-
cidiu também pela continuida-
de da obrigatoriedade do uso
de máscaras em ambiente

aberto. Segundo o prefeito,
um estudo realizado pela Vigi-
lância Sanitária municipal ana-
lisou os efeitos da chegada da
nova variante na cidade e esta-
beleceu que o momento atual
é de cautela.

O governo do estado de São
Paulo optou pela mesma deci-
são em relação às máscaras.

Com relação ao carnaval, o
prefeito disse que haverá tempo
para a melhor tomada de deci-
são. (Agência Brasil)

Sindicato dos Hospitais de SP é
contra aglomerações no réveillon

O Sindicato dos Hospitais,
Clínicas e Laboratórios do Es-
tado de São Paulo (SindHosp) se
posicionou na quinta-feira, (2)
contrário a aglomerações nas
festas de virada de ano, tema que
vem sendo debatido pelas pre-
feituras a partir do surgimento
da variante Ômicron do novo
coronavírus. O médico e presi-
dente do sindicato, Francisco
Balestrin, defendeu que a che-
gada do novo ano seja comemo-
rado apenas em família.

Com a preocupação em ra-
zão da Ômicron, a orientação do
SindHosp às unidades de saúde
é para que redobrem a atenção
nas consultas com pacientes sus-
peitos [da doença], especial-
mente entre os que estiveram no
exterior. As informações devem
ser comunicadas às autoridades
sanitárias.

Desmobilização
Segundo o sindicato, o apa-

rato nos hospitais particulares

para o atendimento de pacientes
com covid-19 foi desmobili-
zado, já que apenas 14,71%
dos leitos clínicos estavam
ocupados em novembro. A
ocupação em Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) teve ín-
dice de 20,5%.

Um conjunto de 20 pesqui-
sas feitas pelo SindHosp duran-
te a pandemia apontou os prin-
cipais problemas enfrentados no
combate ao novo coronavírus,
como a falta de médicos (78%

dos hospitais indicaram essa
questão nas pesquisas de março
e abril de 2021); aumentos abu-
sivos de preços de equipamento
de proteção individual (61% das
instituições fizeram a reclama-
ção em fevereiro de 2021) e di-
ficuldade de reposição de esto-
ques de materiais e medicamen-
tos (reclamada por 58% dos hos-
pitais). Em praticamente todas as
pesquisas, 81% das entidades
destacaram a falta de profissio-
nais de saúde. (Agência Brasil)

São Paulo registra queda em casos
 de HIV pelo quarto ano seguido

Pelo quarto ano consecuti-
vo, houve diminuição da incidên-
cia do vírus da HIV na capital
paulista. Em 2020, foram 2.472
novos casos, queda de 16,4%
em relação a 2019. Na compa-
ração com 2016, a diminuição
chega aos 35,6%. A informação
foi divulgada na quinta-feira, (2)
pela Prefeitura de São Paulo.

Entre os casos registrados

em 2020, mais de 80% (2.073)
eram homens. A faixa etária en-
tre 25 e 29 anos de idade con-
centra 26,3% dos casos. A prin-
cipal via de transmissão (prati-
camente 90%) é a sexual.

A região central da cidade
tem a maior taxa de detecção,
com 62,4 casos a cada 100 mil
habitantes. Na sequência, estão
a região sudeste (18,7); leste

(17,6); sul (17); oeste (16,2) e
norte (15,3).

Outro dado revelado foi a taxa
de mortalidade. Em 2020, o ín-
dice se manteve em 4,8 (casos a
cada 100 mil habitantes), o me-
nor desde 1988, diz prefeitura.

No último domingo (28), a
prefeitura de São Paulo entregou
uma unidade itinerante para testa-
gem, que se deslocará pelo muni-

cípio oferecendo diagnóstico para
HIV, hepatites B e C, sífilis e de-
mais infecções sexualmente
transmissíveis, além de profilaxia
pré e pós-exposição para HIV.

Caso o paciente seja diag-
nosticado com alguma das do-
enças, poderá continuar o acom-
panhamento e tratamento nos
serviços da rede de saúde.
(Agência Brasil)

Estado assina “Declaração de Paris”
que visa eliminar a transmissão de HIV

O Secretário de Estado da
Saúde, Jean Gorinchteyn, assinou
na quarta-feira (1), Dia Mundial
de Luta contra a Aids, a “Decla-
ração de Paris” que visa ampliar
as políticas públicas do estado
com o objetivo de zerar as novas
infecções por HIV e as mortes
devido às complicações da Aids
até o ano de 2030. O documento
é uma iniciativa co-liderada pelo
Unaids (Programa Conjunto da
ONU sobre HIV e Aids).

O documento estipula metas:
diagnosticar 95% da população
que vive com HIV, tratar 95% da
população diagnosticada e zerar a
carga viral de 95% dos pacientes
que fazem tratamento contra o HIV.
São Paulo é o primeiro estado do
Brasil a assinar a nova versão da de-
claração que teve as metas atuali-
zadas este ano. Até o ano passado,
as metas eram 90%, 90%, 90%.

A declaração ainda estipula

compromissos importantes como
o de combater o estigma e precon-
ceito contra as pessoas que vivem
com HIV e de disponibilizar ampla-
mente e de forma gratuita testagem
e métodos de prevenção combina-
da, que incluem preservativos, PEP
(Profilaxia Pré-Exposição) e Prep
(Profilaxia Pós-Exposição).

A iniciativa nasceu da chama-
ra rede Fast-Track que mobilizou
inicialmente o Unaids, a cidade de
Paris, o UN-Habitat e a Internati-
onal Association of Providers of
Aids Care. A meta do Unaids é
envolver no compromisso outras
metrópoles, estados, províncias e
até cidades de menor porte.

“É nosso compromisso in-
tensificar as políticas públicas
para zerar as novas infecções de
HIV no estado, A mortalidade em
SP vem registrando queda, com
uma redução de 44,8% na taxa
de mortalidade por Aids e de

42% na incidência de casos da
doença nos últimos dez anos, e
queremos avançar ainda mais”,
destaca o Secretário de Estado
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Segundo ele a redução dos
índices é fruto de políticas públi-
cas promovidas pelo Governo de
SP e da conscientização da popu-
lação, lutando sempre contra o
estigma e discriminação envol-
vendo HIV/Aids. “Incentivamos
permanentemente o autocuidado
por meio da realização de testes
periódicos e do uso da prevenção
combinada”, complementou.

A queda de óbitos está rela-
cionada principalmente ao aces-
so a tratamento antirretroviral,
disponível gratuitamente no
SUS. Em números absolutos,
houve 1.880 vítimas fatais da
doença no ano passado, contra
3.141 em 2010. Naquele ano,
houve também 8.521 casos no-

vos de aids, e em 2020, este nú-
mero chegou a 5.363 casos.

Para Claudia Velasquez, di-
retora e representante do Unai-
ds no Brasil, a assinatura de São
Paulo da Declaração de Paris é es-
tratégica, pela relevância e grande
poder de influência e exemplo que
o estado tem no contexto brasilei-
ro e global. “O estado de São Paulo
tem se mostrado muito alinhado
com as metas de acabar com a epi-
demia de aids como ameaça à saú-
de pública e com os objetivos da
Declaração de Paris e é um exem-
plo e inspiração para outros Esta-
dos do Brasil na eficiência da res-
posta ao HIV”, afirmou Claudia.

Hoje no Estado de São Pau-
lo, estima-se que 254 mil pesso-
as vivam com HIV, sendo que ape-
nas 88% estão diagnosticadas e
71% fazem tratamento. Dentre os
que fazem tratamento, 96% estão
com a carga viral zerada.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador-presidente Milton Leite (dono do DEM virando

União / fusão com PSL), no exercício de prefeito até amanhã,
trabalha pela reeleição dos filhos : Miltinho na ALESP e Alexan-
dre na Câmara Federal

.
PREFEITURA (São Paulo)
201 dias de governo e Ricardo Nunes falou de New York

(USA) - ao lado do governador paulista Doria (PSDB) - dizendo
que não haverá virada na Paulista, pelo avanço da nova variante
Ômicron (Covid 19)

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
A pedido do Lula, o histórico jornalista da comunicação do

PT (desde a eleição à Presidência 1989) e hoje deputado José
Américo disputará a Câmara Federal 2022.  Foi vereador e pre-
sidiu a Câmara paulistana

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) tá lembrando à coluna

que sentiu muito o Datena ter desistido de disputar o Senado em
2018 (pelo DEM) e que não faltou seu apoio ao jornalista e co-
municador (Band tv)

.
CONGRESSO (Brasil)
Há uma aposta entre senadores sobre o Datena só sustentar

uma candidatura apoiando Doria Presidente e Rodrigo Garcia
governador (SP) se puder indicar o candidato pra 1º suplente
que banque a campanha

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Entre os assédios que Jair Bolsonaro segue sofrendo pra es-

colher o quanto antes um vice pra sua chapa pela reeleição, o
foco é por um político que lembre ao eleitorado nordestino que
“o Lulismo deu na Dilma”

.
PARTIDOS
O PL do Valdemar Costa Neto já começa a dizer não pra al-

gumas tentativas de deputados federais e estaduais (São Paulo)
que só estão eleitos porque surfaram na onda Bolsonaro 2018.
O PSD do Kassab agradece, ...

.
(Brasil)
... porque o ex-prefeito de São Paulo e dono do recriado par-

tido que foi fundado pelo Varguismo em 1945 começou a car-
reira política no PL (há época do Alvaro Valle e do Afif Domin-
gos). Haja história pra contar

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Agora ministro no Supremo Tribunal Federal - 1º cristão

evangélico da História - o presbiteriano André Mendonça tá agra-
decendo à coluna tê-lo chamado de Abençoadamente Cristão em
vez de terrivelmente evangélico

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

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna
www.cesarneto.com  recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara
Municipal de São Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da As-
sembleia do Estado de São Paulo

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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Papa visita Chipre e
Grécia e mostra

preocupação
com migrantes

O papa Francisco, que iniciou na quinta-feira (2) viagem ao
Chipre e à Grécia, pretende apelar à situação dos migrantes nas
fronteiras da Europa e contrariar a relutância dos países sobre a
entrada de pessoas, apesar dos apelos do Vaticano.

O número de migrantes que chega ao Chipre aumentou 38%
nos primeiros dez meses do ano, em comparação com 2020.

O papa deve abordar a questão da migração, assim como da
divisão do Chipre, quando chegar hoje à Nicósia para a primeira
etapa de uma visita de cinco dias.

A viagem também prevê uma visita à ilha grega de Lesbos que
o papa já visitou em 2016 tendo, na época, promovido a transfe-
rência, por meio do Vaticano, de um grupo de refugiados sírios.

O papa Francisco vai organizar uma nova transferência de
migrantes esta semana: cerca de 50 que se encontram no Chipre
foram identificados e vão viajar para a Itália, disseram autorida-
des cipriotas.

O Vaticano não descartou que “alguns migrantes” que se en-
contram em Lesbos também possam ser transferidos para a Itá-
lia após a visita do papa.

Na cidade de Nicósia, Francisco vai permanecer na Nuncia-
tura Apostólica, localizada na zona tampão controlada pelas Na-
ções Unidas.

A ilha de Chipre encontra-se dividida desde a invasão da Tur-
quia em 1974, sendo que apenas o governo de Ancara reconhece
a República Turca do Chipre do Norte.

Em mensagem divulgada hoje e que marca os 70 anos da Or-
ganização Internacional das Migrações, o papa insistiu que os
refugiados são pessoas que merecem tratamento digno, tendo se
referido igualmente à situação dos migrantes que se encontram
nas fronteiras entre a Bielorrússia e a União Europeia.

“O debate sobre a migração, na realidade, não é sobre os mi-
grantes”, disse Francisco.

“É lamentável o fato de os migrantes estarem sendo usados
como moeda de troca, como peões num tabuleiro de xadrez, ví-
timas de rivalidades políticas”, acrescentou. (Agencia Brasil)

Teste mostra que
coquetel de

anticorpos funciona
contra Ômicron

Análises de laboratório da terapia de anticorpos contra co-
vid-19 que a GlaxoSmithKline (GSK) está desenvolvendo em
parceria com a norte-americana Vir indicam que o remédio é
eficaz contra a nova variante Ômicron do coronavírus, anunciou
a farmacêutica britânica na quinta-feira (2).

Em comunicado, a GSK disse que testes laboratoriais e um
estudo com hamsters demonstraram que o coquetel de anticorpos
sotrovimab funciona contra vírus que foram criados com bioenge-
nharia para transportar várias mutações características da Ômicron.

Os testes continuam para confirmar os resultados contra to-
das as mutações da Ômicron e uma atualização é esperada até o
final do ano, acrescentou o comunicado.

Os anticorpos são concebidos para se prenderem à proteína spi-
ke na superfície do coronavírus, mas se descobriu que a Ômicron
tem uma quantidade anormalmente alta de mutações nessa proteína.

“O sotrovimab foi criado deliberadamente com um vírus mu-
tante em mente”, disse o presidente executivo da Vir, George Scan-
gos, acrescentando que o medicamento está visando uma região
da proteína spike que muito dificilmente passa por mutações.

Separadamente, a agência regulatória de medicamentos do
Reino Unido aprovou hoje o sotrovimab, também conhecido pelo
nome comercial Xevudy, para pessoas com casos de covid-19
entre brandos e moderados que correm risco alto de desenvol-
ver uma doença grave.

A Agência Regulatória de Medicamentos e Produtos de Saú-
de (MHRA) recomendou o uso do Xevudy o mais cedo possível,
até cinco dias após o surgimento de sintomas.

O sotrovimab se baseia em anticorpos monoclonais, que são
versões de laboratório dos anticorpos naturais que o corpo cria
para combater infecções. Produtos semelhantes são oferecidos
ou estão sendo desenvolvidos pela Eli Lilly, a Regeneron e a
AstraZeneca.

Na terça-feira, a Regeneron disse que testes de laboratório e
modelos de computador levam a crer que remédios de anticor-
pos contra covid-19, incluindo o seu, teriam eficácia reduzida
contra a variante Ômicron. (Agencia Brasil)

O Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
recuou 0,1% no terceiro trimes-
tre deste ano, na comparação
com o trimestre anterior. O PIB,
no período, somou R$ 2,2 tri-
lhões. Os dados foram divulga-
dos na quinta-feira (2) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Na comparação com o ter-
ceiro trimestre de 2020, no en-
tanto, houve uma alta de 4%. O
PIB também acumula alta no
período de 12 meses (3,9%).

Na passagem do segundo
para o terceiro trimestre deste
ano, a queda foi puxada pelo se-
tor agropecuário, que teve per-

das de 8%. Segundo a pesquisa-
dora Rebeca Palis, do IBGE, o
resultado foi influenciado pelo
encerramento da safra de soja,
que fica mais concentrada no
primeiro semestre do ano.

“Como ela é a principal com-
modity brasileira, a produção
agrícola tende a ser menor a
partir do segundo semestre.
Além disso, a agropecuária
vem de uma base de compa-
ração alta, já que foi a ativi-
dade que mais cresceu no pe-
ríodo de pandemia e, para
este ano, as perspectivas não
foram tão positivas, em ano
de bienalidade negativa para o
café e com a ocorrência de fa-
tores climáticos adversos na

época do plantio de alguns
grãos”, afirma a pesquisadora.

A indústria manteve-se está-
vel no período. Por outro lado,
a alta de 1,1% do setor de servi-
ços evitou um recuo maior do
PIB no terceiro trimestre. A
construção cresceu 3,9% e evi-
tou uma queda da indústria.

A alta dos serviços foi puxa-
da por outras atividades de ser-
viços (4,4%), informação e co-
municação (2,4%), transporte,
armazenagem e correio (1,2%)
e administração, defesa, saúde e
educação públicas e seguridade
social (0,8%). As atividades
imobiliárias mantiveram-se es-
táveis, enquanto atividades fi-
nanceiras, de seguros e serviços

relacionados e comércio tive-
ram quedas de 0,5% e 0,4%, res-
pectivamente.

Sob a ótica da demanda, a
formação bruta de capital fixo,
isto é, os investimentos, caiu
0,1%. O consumo das famílias
cresceu 0,9%, enquanto o con-
sumo do governo subiu 0,8%.

No setor externo, houve
quedas nas exportações (-
9,8%) e importações (-8,3%)
de bens e serviços.

O IBGE também divulgou
uma revisão do desempenho do
PIB em 2020. A taxa de queda
de 4,1%, informada anterior-
mente, foi corrigida para um
decréscimo de 3,9%. (Agencia
Brasil)

Fatores climáticos levaram à
queda do Produto Interno Bruto

Fatores climáticos levaram à
queda de 0,1% do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), no terceiro trimestre deste
ano, na comparação com o perío-
do de abril a junho. Essa é a con-
clusão da Secretaria de Política
Econômica do Ministério da Eco-
nomia, que divulgou na quinta-
feira (2) nota sobre o resultado
do PIB do terceiro trimestre.

“A queda da agropecuária
teve impacto relevante no PIB
do terceiro trimestre de 2021.
Se fosse zerada a variação da
agropecuária na margem, o PIB

cresceria na ordem de 0,3% a
0,4% no terceiro trimestre em
relação ao segundo trimestre de
2021”, diz a nota.

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), o setor agropecuário
registrou perdas de 8%.

“É fundamental distinguir o
que é política econômica de fa-
tores climáticos adversos e pon-
tuais da natureza. A maior crise
hídrica em 90 anos de história e
a ocorrência de severas geadas
tiveram impacto tanto em seto-
res intensivos em energia como
em setores que dependem do

clima, como agricultura”, ava-
liou a secretaria.

A SPE ressaltou que “mais
importante do que considerar o
número do crescimento, é ob-
servar a sua qualidade”.

“Há elevação da taxa de pou-
pança e da taxa de Investimento
(FBCF/PIB), retornando o pata-
mar do começo da década pas-
sada. Dessa forma, salienta-se a
melhora na qualidade do cresci-
mento do PIB brasileiro”, diz a
secretaria.

A secretaria também desta-
cou a “recuperação do mercado
de trabalho informal, com a vol-

ta em direção aos níveis pré-pan-
demia”. O nível de ocupação ain-
da se encontra abaixo dos níveis
pré-crise, e espera-se o seu re-
torno à média histórica, o que
deve contribuir para crescimen-
to econômico no ano que vem”,
ressaltou.

A secretaria citou dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) Contí-
nua que mostrou criação de 3,6
milhões de vagas de trabalho, no
terceiro trimestre, com aumen-
to médio de 1,2 milhão de pos-
tos de trabalho por mês. (Agen-
cia Brasil)

Presidente regulamenta auxílio gás
e Programa Alimenta Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
editou na quinta-feira (2) decre-
to que regulamenta a Lei
14.237/21, que institui o auxí-
lio gás. O texto detalha regras
necessárias à operacionaliza-
ção do programa, destinado a
atenuar o efeito do preço do
gás liquefeito de petróleo
(GLP) no orçamento de famíli-
as de baixa renda.

O auxílio será concedido às
famílias inscritas no Cadastro
Único para Programas Sociais
(CadÚnico) cuja renda familiar
mensal per capita for igual ou
inferior a meio salário mínimo
e às famílias que tenham, entre
seus membros, quem receba o
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC). A edição do decre-
to viabiliza a implantação do be-
nefício a partir deste mês.

A lei prevê ainda que o auxí-

lio seja concedido preferencial-
mente às famílias com mulhe-
res vítimas de violência domés-
tica que estejam sob o monito-
ramento de medidas protetivas
de urgência. Neste sentido, o
decreto define que tal conces-
são será realizada a partir do
acesso a informações do banco
de dados mantido pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ).

As famílias beneficiadas te-
rão direito, a cada bimestre, a um
valor equivalente a 50% da mé-
dia do preço nacional de refe-
rência do botijão de 13 quilogra-
mas (kg) dos últimos seis me-
ses. O preço de referência será
estabelecido pela Agência Naci-
onal do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).

Bolsonaro editou também na
quinta-feira decreto que regula-
menta o funcionamento do Ali-

menta Brasil, programa de aqui-
sição de alimentos de produto-
res rurais familiares, extrativis-
tas, pescadores artesanais, po-
vos indígenas e demais popula-
ções tradicionais. O texto ainda
amplia o limite de recursos que
cada entidade familiar ou coo-
perativa pode receber do poder
público.

“Não é admissível que nesse
Brasil do conhecimento ainda
exista brasileiro e brasileira pas-
sando fome. A fome não é silen-
ciosa, ela dói”, afirmou o minis-
tro da Cidadania, João Roma,
durante a solenidade de assina-
tura do decreto.

De acordo com o decreto, a
partir de 1º de janeiro de 2022, o
limite anual de valores pagos a
unidades familiares para a aquisi-
ção dos alimentos vai aumentar
em relação ao antigo programa.

Para as cooperativas, o limi-
te anual a ser pago também será
aumentado nas modalidades
apoio à formação de estoque,
que passará de R$ 1,5 milhão
para R$ 2 milhões; e compra di-
reta, de R$ 500 mil para R$ 2
milhões. Nas demais modalida-
des, os limites serão mantidos:
compra com doação simultânea,
com R$ 2 milhões; e compra
institucional, com R$ 6 milhões.

O Programa Alimenta Brasil
tem como finalidade incentivar
a agricultura familiar, promoven-
do a inclusão econômica e so-
cial dos agricultores familiares
mais pobres, além de promover
o acesso à alimentação, em
quantidade, qualidade e regula-
ridade necessárias, pelas pesso-
as em situação de insegurança
alimentar e nutricional. (Agen-
cia Brasil)

Vendas do Natal devem garantir
crescimento de 5% no varejo paulista

O comércio varejista no es-
tado de São Paulo deve crescer
5% em dezembro, de acordo com
estimativas da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP). Caso confirme
essa projeção, o varejo paulista
deve atingir R$ 91 bilhões em
vendas no mês do Natal, R$ 4,2
bilhões a mais do em 2020.

Para a FecomercioSP, o
principal fator a influenciar nes-
ses números será o pagamento
do décimo terceiro salário e seu
impacto maior nas compras de
Natal, considerado decisivo pela
entidade já que será 57,5% mai-
or que em relação ao registrado
no fim de 2020. Também devem

interferir nesse índice a maior
oferta de crédito, as lojas fun-
cionando normalmente e a mai-
or circulação de consumidores
sem restrições devido à pande-
mia de covid-19.

Segundo a análise da Feco-
mercioSP, com a injeção do 13º
salário seguindo os padrões pré-
pandemia, R$ 9,5 bilhões do va-
lor recebido devem ser destina-
dos ao consumo nesta época do
ano. São R$ 3,1 bilhões a mais
na economia, o que significa
uma elevação de 47% em rela-
ção ao ano anterior, responden-
do por 74% do acréscimo men-
sal previsto de R$ 4,2 bilhões
em relação a dezembro de 2020.

“Dois fatores justificam a

maior injeção do décimo salá-
rio. Em primeiro lugar, a expres-
siva expansão do contingente de
trabalhadores com carteira assi-
nada e, em segundo, o fato de
que os aposentados e pensionis-
tas, além de parcela significati-
va de empregados do setor pri-
vado, no ano passado, receberam
a totalidade do pagamento até a
metade do ano, a fim de atenuar
a queda de renda provocada pela
paralisação de vários segmentos
produtivos e a elevação do de-
semprego”, analisa a Fecomer-
cioSP.

A entidade destacou ainda
que mesmo com a expectativa
positiva, há fatores que podem
influenciar negativamente essa

perspectiva, como a forte eleva-
ção em curso do nível de endi-
vidamento das famílias que, ao
lado da inflação e do desempre-
go altos, provocam redução da
massa de renda.

Entre as atividades do vare-
jo, o segmento de vestuário é o
que deve ter o melhor movimen-
to de vendas no mês, com cres-
cimento estimado de 28%, ante
dezembro de 2020, quando mos-
trou uma retração de 22%, o
pior desempenho entre todas na
ocasião. Os supermercados (-
2%), as farmácias e perfumari-
as (-3%) e as lojas de móveis e
decoração (-5%) devem ser os
destaques negativos deste ano.
(Agencia Brasil)

Sete em cada 10 indústrias têm
dificuldades para comprar insumo

As dificuldades de abasteci-
mento de insumos e de matéri-
as-primas afetaram em média
68% das empresas das indústri-
as extrativa e de construção, em
outubro de 2021, de acordo com
pesquisa da Confederação Naci-
onal da Indústria (CNI), divulga-
da na quinta-feira (2).

O percentual é menor do que
o de fevereiro deste ano, quan-
do 73% das empresas relataram

o problema. “Apesar da ligeira
queda, a situação está bastante
complicada e mais da metade
das indústrias avalia que esse
desajuste só terá fim a partir de
abril de 2022”, informou a CNI.

Segundo a pesquisa, em 18
dos 25 setores da indústria de
transformação consultados,
mais de dois terços das empre-
sas afirmaram que, mesmo em
negociações com o valor aci-

ma do habitual, está mais difí-
cil obter os insumos no mer-
cado doméstico.

Esse problema atinge 90%
do setor de calçados; 88% das
indústrias de couro, 85% dos
fabricantes de móveis; 79% da
indústria química; 78% do ves-
tuário e 78% das madeireiras,
além de 77% das indústrias de
equipamentos de informática e
produtos eletrônicos e 76% do

setor de bebidas, por exemplo.
Entre os setores que depen-

dem de insumos importados, 18
deles também relataram o mes-
mo problema: a dificuldade de
comprar a mercadoria, mesmo
que se decida pagar a mais por
ela. Os setores mais afetados
foram: farmacêuticos (88%),
máquinas e materiais elétricos
(86%), vestuário (85%), mate-
rial plástico (84%), limpeza e

perfumaria (82%), têxteis
(81%) e móveis (80%).

De acordo com a CNI, na
construção civil o problema
se agravou entre fevereiro e
outubro deste ano. O percen-
tual de construtores que dis-
se ter dificuldade para obter
insumo e matéria-prima pas-
sou de 72% para 75%.

Diante disso, a expectativa
de um cenário de normalização

da oferta de insumos é um pou-
co mais pessimista, em compa-
ração com a indústria geral: 88%
acreditam que a normalização de
insumos só ocorrerá em 2022 e
9% das empresas esperam que
haja normalização apenas em
2023. Nesse segmento, dos 27%
que importam insumos, 80% de-
les sinalizaram dificuldades de
acessar matérias-primas impor-
tadas. (Agencia Brasil)
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Leilão de Arte-Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de arte edital
23632 nos dias 07/12 às 19 horas
e 11/12 às 13 horas
www.gmleiloes.com.br - SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

Leilão de Discos - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de Arte
e Discos edital 24075 e 24259 nos
dias 11, 15, 16 e 17 de dezembro.
www.arteabstrataleiloes.com.br -
SP/SP (11) 2589-1522 e
( 1 1 ) 9 9 1 5 2 - 2 7 5 5
arteabstrataleiloes@gmail.com
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Edital de Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1000577-41.2018.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, etc... Faz a ELENA CELESTRINA
PEREIRA (RG nº. 22386526 e do CPF nº. 126.462.798-09) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “marca: VW - VOLKSWAGEN
– modelo: VOYAGE SELECAO 1.0 M – Ano: 2013/<> – Cor: BRANCA – Placa: FCB7911 - chassi:
9BWDA45U4ET022452”. Apreendido o bem, e estando a ré, 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, contestar o feito,
sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Guarulhos, 29/11/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1036843-40.2020.8.26.0100 -MM. Juiz de
Direito da 43ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, Dr. Rodolfo César Milano, na forma da Lei. FAZ
SABER ao HOSPITAL  SANTA CECILIA LTDA, CNPJ/MF44.649.812/0055-20, foi proposta uma ação
indenizatória, por parte de Silvia Maria Silva Franco, alegando em síntese: que a autora possuía plano de
saúde do GRUPO NOTREDAMEINTERMÉDICA, havendo recusa em mais de uma oportunidade para
realizar cirurgia de urgência, decorrente a fratura exposta, obrigando a autora a se submeter aos cuidados
do SUS, que lhe operou. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 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 aação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. 02 e 03/12

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 5ª VARA CÍVEL
- Av. Pires do Rio, 3915 - CEP 08240-005 - Fone: (11) 2051-8680 - São Paulo/SP
- E-mail: Itaquera5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº 1011746-60.2019.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível,
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr. DANIEL FABRETTI, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLAUDIO ROMANO, CPF 291.540.218-39, que
lhe foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
por parte de BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objetoo veículo marca Fiat Uno
Vivace, ano 2015/2015, cor cinza, placas PVS 2994, chassi 9BD19515ZF0684462,
Renavam 1041889590, com a consolidação da propriedade plena do bem no
patrimônio do autor, o qual foi adquirido pelo réu com alienação fiduciária em
garantia nos termos da Cédula de Crédito nº 30410-128554227, de 13/02/2017,
face ao não pagamento das parcelas avençadas. Estando o réu em lugar ignora-
do, foi defer ida 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 25 de novembro de 2021.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0011002-14.2021.8.26.0007O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Paulo Marco da Silva, 
Brasileiro, CPF 017.718.204-03, com endereço à Rua Jasmim, 25, Jardim Perola II, CEP 08474-423, São Paulo - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Viviane Rangel Paes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$10.789,93, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,  inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 24 de novembro de 2021. 

Edital de Citação - Prazo de Prazo do Edital de 20 dias. Processo nº 1103577-70.2020.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE 
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA DEGESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS 
SERVIÇOS E MATIVOS DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Fabrício Fagundes Peçanha, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de valores retidos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte 
autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021. 
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COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de agosto de 2021, às 10h, na sede da Companhia, localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, 
Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão 
do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 
4. Ordem do Dia e Deliberações: Instalada a reunião e procedida a leitura da Ordem do Dia, dando início 
a sua discussão, foi deliberado, por unanimidade de votos: 4.1. Aprovar a abertura de uma Filial da 
Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a seguir descrita: Tipo: Escritório Administrativo. 
Endereço: Rua Dr. Fernandes Coelho, 64, 12º andar, Pinheiros - São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 
05.423-040. Atividade: CNAE: 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.  
4.2. Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, a doação de uma fração de terreno de 
propriedade Companhia, com metragem aproximada de 598 m2, que consiste em uma faixa de terra com 
3,5m de largura por 115 m de comprimento, paralela à Rua Serra do Salitre e trecho junto à Estação da 
CPTM, para desenvolvimento do projeto denominado “Urbanismo Social”, coordenado pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura do Município de São Paulo. 4.3. Aprovar, conforme 
previsto no Estatuto Social, a assinatura de Contrato de Fornecimento de produtos à empresa Bracell SP 
Celulose Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 53.943.098/0001-87, com sede a Rodovia Juliano 
Lorenzetti, km 4, Cidade Lençóis Paulista/SP, CEP 18680-900. 4.4. Os Diretores da Companhia foram 
autorizados a praticar todos os atos, necessários à efetivação das deliberações acima, bem como estarão 
autorizados à representação legal da Filial ora aberta, para todos os fins. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos presentes.  
6. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 
Membros do Conselho de Administração: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal 
Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e 
Albuquerque. A presente Ata é cópia fiel, extraída da ata lavrada no livro próprio. São Paulo/SP, 23 de 
agosto de 2021. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. 
Conselheiros: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre 
Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto, Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. JUCESP nº 478.036/21-8 
e JUCESP/NIRE FILIAL nº 3590627947-9 em 05/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de setembro de 2021, às 09h, na sede da Companhia, localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, 
Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão 
do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 
4. Ordem do Dia: Deliberar acerca (i) da distribuição proventos, através de Juros sobre o Capital Próprio 
(JCP) - referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006; e (ii) da distribuição de proventos, através de JCP, 
referente aos meses de julho e agosto de 2021, nos termos do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia. 
5. Deliberações: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, pela unanimidade dos membros, o Conselho 
de Administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia nas matérias cabíveis, 
aprovou: (i) os seguintes créditos de JCP: (a) referente ao exercício de 2004, no valor total de R$ 259.269,98 
(duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta nove reais e noventa e oito centavos);  
(b)  referente ao exercício de 2005, no valor total de R$ 25.943.314,89 (vinte e cinco milhões, novecentos e 
quarenta e três mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos); e (c) referente ao exercício de 2006, 
no valor total de R$ 12.224.641,78 (doze milhões, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e um 
reais e setenta e oito centavos); sendo que os valores somados dos JCP referentes aos três exercícios (2004, 
2005 e 2006) totalizaram R$ 38.427.226,64 (trinta e oito milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos 
e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme balanços levantados e auditados nos respectivos 
exercícios; e (ii) crédito de JCP referente aos meses de julho e agosto de 2021, no valor total de  
R$ 1.842.362,65 (hum milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta 
e cinco centavos), conforme balanço especial levantado no período de 1º de julho de 2021 a 31 de agosto 
de 2021. 5.1. Os juros sobre o capital próprio referentes ao presente exercício poderão ser imputáveis aos 
dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2021. 5.2. A data do pagamento da 
remuneração ora deliberada será definida oportunamente pela administração da Companhia, com prazo-limite 
de até 31 de dezembro de 2021. 5.3. Farão jus ao referido JCP os acionistas comprovadamente titulares das 
ações da Companhia na presente data, conforme espécie e classe de ações detidas e de acordo com as 
regras e parâmetros estabelecidos no Estatuto Social. 5.4. Quando definido, o valor será pago sem 
remuneração ou atualização monetária, no domicílio bancário fornecido pelos acionistas, líquido da retenção 
de 15% de Imposto de Renda na Fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou 
isentos. 5.5. Os Diretores da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos necessários à efetivação 
das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois 
lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: 
Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Membros do Conselho de Administração: Lucas Santos Rodas, Paulo 
Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e 
Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. A presente Ata é cópia fiel, extraída da ata lavrada no livro 
próprio. São Paulo/SP, 20 de setembro de 2021. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal 
Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros:  Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal 
Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto, Gustavo Figueira de Almeida e 
Albuquerque. JUCESP nº 478.037/21-1 em 05/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/ME nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de junho de 2021, às 11h, na sede da Companhia, localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, 
Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão 
do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Lucas Santos Rodas; Secretário: Sr. Guilherme Vidigal Andrade 
Gonçalves. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da contratação de empréstimos, dentro dos limites 
estipulados, a serem firmados com o Banco Bradesco S.A. e com o Banco Citibank S.A.. 5. Deliberações: 
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, pela unanimidade dos seus membros, o Conselho de 
Administração aprovou a contratação, pela Companhia, de empréstimo bancário, no valor de até  
USD 10,000.000.00 (dez milhões de dólares americanos), com o Banco Bradesco S.A.; bem como no 
valor de até USD 13,400.000.00 (treze milhões e quatrocentos mil dólares americanos), com o Banco 
Citibank S.A., cujas condições de negociação constarão dos respectivos Contratos a serem arquivados 
na sede da Companhia. 5.1. Os Diretores da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a 
presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: 
Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Membros do Conselho de 
Administração: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre 
Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. 8. Certidão:  
A presente ata confere com a versão original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 30 de junho de 2021. 
Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros: 
Lucas Santos Rodas; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves; Alexandre Gonçalves Silva; Paulo Zucchi 
Rodas; Weber Ferreira Porto; Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. JUCESP nº 371.041/21-1 em 
04/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/ME nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2021
Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 9h, na sede social 
da Companhia Nitro Química Brasileira (“Companhia” ou “Nitro”), na Avenida Dr. José Artur Nova, 951, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação, Presença e Publicações Prévias: Convocação 
dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em vista da presença dos acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade 
Gonçalves. Ordem do Dia: Deliberar acerca da (i) inclusão de novas atividades no objeto social da 
Companhia e consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) a concessão de um adiantamento 
para futuro aumento de capital (“AFAC”) à empresa Biocontrol Sistema de Controle Biológico Ltda., 
controlada pela Companhia, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Deliberações: Instalada 
a assembleia e procedida a leitura da ordem do dia, os Acionistas tomaram as seguintes deliberações, por 
unanimidade e sem qualquer ressalva, com a abstenção dos legalmente impedidos: (i) Fica aprovada a 
alteração do Objeto social da Companhia, para incluir as atividades dos Códigos Nacionais de Atividade 
Econômica - CNAE: nº 20.51-7-00 “Fabricação de defensivos agrícolas”; e nº 72.10-0-00 “Pesquisa e 
desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais”, com a consequente alteração do Artigo 2º 
do Estatuto Social. Com isso, o Artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Artigo 2º - A Companhia tem por objeto (i) a produção, fabricação, industrialização, transformação, 
manipulação e a comercialização, em geral, de produtos químicos, seus componentes e afins minerais, 
bem como a fabricação de adubos e fertilizantes; (ii) a prestação de serviços relacionados às demais 
atividades descritas no objeto social, bem como a intermediação, exportação, importação dos produtos 
mencionados no objeto social); (iii) a participação no capital de outras sociedades, como sócia ou acionista; 
(iv) a representação ou distribuição comercial dos produtos constantes de seu objeto social;  
(v) o agenciamento de cargas ou serviços e ou de navios, sua armação na atividade de armador, navegação, 
despacho aduaneiro, armazéns gerais, depósitos inclusive de cargas, em associação com terceiros;  
(vi) fabricação de fertilizantes minerais organominerais e biofertilizantes, fosfatados, nitrogenados e 
potássios, aminoácidos, micronutrientes; (vii) importação e exportação de fertilizantes e de matéria-prima 
para fertilizantes; (viii) fabricação e comercialização de defensivos agrícolas; (ix) comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, (x) comércio atacadista de máquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; (xi) comércio atacadista de sementes, 
flores, plantas e gramas; (xii) serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 
(xiii) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (xiv) fabricação de embalagens de papel;  
e (xv) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais”. (ii) Fica aprovada 
a concessão de um adiantamento para futuro aumento de Capital - AFAC, para empresa controlada pela 
Companhia denominada Biocontrol Sistema de Controle Biológico Ltda., sociedade empresária limitada, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.536.647/0001-93, com sede na cidade de Sertãozinho, Estado de  
São Paulo, na Avenida Beppe Olivares, 125, Centro, CEP 14160-830, no valor total de até R$ 6.000.000,00 
(seis milhões de reais), nos termos e condições apresentados pela Diretoria da Companhia. (iii) Ficam, 
por fim, os Diretores da Companhia autorizados e instruídos a praticar todos os atos necessários à efetivação 
das deliberações acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois 
lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: 
Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Acionistas: Faro Capital 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por sua gestora, Baraúna Gestora de Recursos 
Ltda., representada por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini; Campen Investimentos e Participações 
S.A., representada por André Reginato e André Oliveira Perosa; Lucas Santos Rodas; Paulo Zucchi Rodas; 
Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque e Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. A presente ata confere 
com a versão original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 30 de junho de 2021. Mesa: Lucas Santos 
Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Acionistas: Lucas Santos Rodas, 
Paulo Zucchi Rodas, Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, Guilherme Vidigal Andrade  
Gonçalves; Faro Capital Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Por: Baraúna 
Gestora de Recursos Ltda. (Gestora), representada por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini;  
Campen Investimentos e Participações S.A. - Por: André Reginato e André Oliveira Perosa. JUCESP 
nº 431.439/21-7 em 01/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ/ME nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de junho de 2021, às 10h, na sede da Companhia, localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, 
Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão 
do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Lucas Santos Rodas; Secretário: Sr. Guilherme Vidigal Andrade 
Gonçalves. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da (i) distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) 
- 2º trimestre 2021; e (ii) distribuição antecipada de dividendos da Companhia, com base na perspectiva 
dos lucros futuros. 5. Deliberações: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, pela unanimidade dos 
membros, o Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia 
nas matérias cabíveis, aprovou as seguintes matérias: (i) o crédito de JCP no valor total de R$ 1.455.465,68 
(um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito 
centavos), em balanço trimestral levantado no período de 1º de abril de 2021 a 30 de junho de 2021.  
Os juros sobre o capital próprio serão imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício 
social de 2021. A data do pagamento da remuneração ora deliberada será definida oportunamente pela 
administração da Companhia, com prazo-limite de até 31 de dezembro de 2021. Quando definido, o valor 
será pago sem remuneração ou atualização monetária, no domicílio bancário fornecido pelos acionistas, 
líquido da retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, exceto para os acionistas que sejam 
comprovadamente imunes ou isentos. Farão jus ao referido JCP os acionistas comprovadamente titulares 
das ações da Companhia na presente data, conforme espécie e classe de ações detidas e de acordo com 
as regras e parâmetros estabelecidos no Estatuto Social; e (ii) o pagamento de dividendos intermediários 
à conta do lucro apurado no balanço levantado em 30 de junho de 2021, nos termos dos artigos 31 e 32 
do Estatuto Social, a serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil 
reais), distribuídos conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, sem retenção de Imposto de 
Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor. 5.1. Os Diretores da Companhia foram autorizados 
a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos presentes.  
7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 
Membros do Conselho de Administração: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme  
Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida 
e Albuquerque. 8. Certidão: A presente ata confere com a versão original lavrada em livro próprio.  
São Paulo/SP, 30 de junho de 2021. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade 
Gonçalves - Secretário. Conselheiros: Lucas Santos Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, 
Alexandre Gonçalves Silva, Paulo Zucchi Rodas, Weber Ferreira Porto, Gustavo Figueira de Almeida e 
Albuquerque. JUCESP nº 370.740/21-0 em 04/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2021, às 11h, na sede da Companhia, localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, 
Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão 
do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Artigo 15, §1º do Estatuto Social da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 
4. Ordem do Dia e Deliberações: Instalada a reunião e procedida a leitura da Ordem do Dia, dando início 
a sua discussão, foi deliberado, por unanimidade de votos: 4.1. Aprovar a abertura de uma Filial da 
Companhia, na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, a seguir descrita: 4.1.1. Endereço:  
Rua Alcioneide Galvan Speranza, 599, Bairro Granville - Rondonópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, 
CEP: 78.731-218. Atividades: CNAE Principal: 46.83-4-00 - Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, 
Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo; CNAE Secundário: 46.23-1.06 - Comércio Atacadista de 
Sementes, Flores, Plantas e Gramas. 4.2. Aprovar a abertura de três Filiais da Companhia na cidade de 
Sertãozinho, Estado de São Paulo, a seguir descritas: 4.2.1. Endereço: Avenida Beppe Olivares, 125, 
Centro - Sertãozinho, Estado de São Paulo, CEP 14.160-830. Atividades: CNAE Principal: 20.51-7-00 - 
Fabricação de defensivos agrícolas; CNAE Secundários: 20.13-4-01 - Fabricação de adubos e fertilizantes 
organo-minerais; 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo; 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;  
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; e 77.40-3-00 - Gestão 
de ativos intangíveis não-financeiros. 4.2.2. Endereço: Avenida Marginal João Olézio Marques, 3563, 
Gapões 11, 12 e 13, Chácaras Recreio Planalto - Sertãozinho, Estado de São Paulo, CEP: 14.176-003. 
Atividades: CNAE Principal: 20.51-7-00 - Fabricação de defensivos agrícolas; CNAE Secundários:  
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;  
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 72.10-0-00 - 
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; e 77.40-3-00 - Gestão de ativos 
intangíveis não-financeiros. 4.2.3. Endereço: Rua das Orquídeas, 28, Casa B, Chácaras Recreio Planalto 
- Sertãozinho, Estado de São Paulo, CEP: 14.176-416. Atividades: CNAE Principal: 20.51-7-00 - Fabricação 
de defensivos agrícolas; CNAE Secundários: 20.13-4-01 - Fabricação de adubos e fertilizantes  
organo-minerais: 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo: 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias:  
74.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; e 72.40-3-00 - Gestão 
de ativos intangíveis não-financeiros. 4.3. Os Diretores da Companhia foram autorizados a praticar todos 
os atos necessários à efetivação das deliberações acima e estarão autorizados à representação legal das 
Filiais para todos os fins. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois 
lida, aprovada e assinada pelos presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; 
Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Membros do Conselho de Administração: Lucas Santos 
Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber 
Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. A presente Ata é cópia fiel, extraída da ata 
lavrada no livro próprio. São Paulo/SP, 29 de abril de 2021. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente; 
Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, 
Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto, Gustavo Figueira 
de Almeida e Albuquerque. JUCESP nº 322.753/21-1 e JUCESP/NIRE FILIAL nº 3590622946-3,  
nº 3590622947-1, nº 3590622948-0 em 06/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Apema Participações Ltda
CNPJ/MF 07.006.816/0001-71 - NIRE 35219912253

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 26/11/2021
Com a presença de sócios que representavam a totalidade do 
capital social, no dia 26/11/2021, às 10:00 horas, na Avenida 
Nove de Julho, 5593, 1º andar, sala 12, São Paulo/SP, sob a 
presidência da Adriana Silveira Motta e secretariado pelo 
Pedro Paulo Silveira Motta. Ordem do Dia/Deliberações: 
“Aprovadas por unanimidade” - I -  Em face do excesso de ca-
pital existente na Sociedade, com fundamento no inciso II do 
Artigo 1.082 da Lei 10.406/2002, resolvem os sócios reduzir o 
capital social da Sociedade no valor R$ 603.000,00, passando 
o capital social dos atuais R$ 1.050.000,00, para R$ 447.000,00; 
II - Que o montante da redução do capital social fi cará escri-
turado na conta corrente de cada sócio, sendo restituído em 
moeda corrente nacional; e III - Após decorrido o prazo legal, 
a elaboração da competente alteração contratual desta So-
ciedade, contemplando a redução do capital, ora aprovada. 
Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a presente ata, 
que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Só-
cios: Adriana Silveira Motta; Pedro Paulo Silveira Motta; Ro-
berto Von Oertzen. Mesa: Adriana Silveira Motta - Presidente; 
Pedro Paulo Silveira Motta - Secretário.

Interactive Comércio e Participações Ltda.
NIRE 35.215.763.121 - CNPJ.MF 03.467.382/0001-56

Extrato da 4ª Alteração Contratual para a Redução do Capital 
Social e a Modifi cação do Objeto e da Denominação Sociais 

Pelo presente instrumento, Sara Kloc Zgowski, RG 3.302.780-8/SSP-SP, CPF/MF 105.331.958-45, brasileira, separa-
da judicialmente, empresária, e Eliana Zgowski, RG 8.055.857/SSP-SP, CPF/MF 010.200.658-00, brasileira, solteira, 
maior, empresária, residentes em São Paulo/SP; únicas sócias da Interactive Comércio e Participações Ltda., 
com sede em São Paulo/SP, doravante Sociedade; de comum acordo decidem alterar o contrato social, conforme os ter-
mos, cláusulas e condições seguintes, que mutuamente se outorgam, aceitam e cumprem, aprovados sem restrições ou 
ressalvas pelas sócias, a saber: 1. decidem aumentar o capital social, de R$ 160.844,00 para R$ 260.844,00, aprovan-
do a subscrição de novas 100.000 quotas sociais, no valor de R$ 1,00 cada uma, que as sócias integralizam à razão de 
50%, ou 50.000 quotas cada uma, mediante a capitalização parcial de créditos que ambas detêm contra a sociedade, 
no valor de R$ 50.000,00 cada uma, constantes da rubrica contábil de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. 
2. considerando excessivo o capital social em relação ao objeto da sociedade, de conformidade com o artigo 1.082, II, 
do Código Civil, decidem reduzi-lo, de R$ 260.844,00 para R$ 100.000,00, mediante cancelamento de 160.844 quotas, 
no valor de R$ 1,00 cada, assim: 2.1. R$ 97.156,00, por meio de cessão e transferência à sócia Sara Kloc Zgowski do 
bem imóvel consubstanciado no apartamento nº 221 do Edifício Solar Sevilha, Rua Afonso de Freitas, 320, Paraíso, 
04006-051, em São Paulo/SP, descrito e caracterizado no Anexo 2.1., e 2.2. R$ 63.688,00, por meio de cessão e trans-
ferência à sócia Eliana Zgowski do bem imóvel consubstanciado no apartamento duplex nº 223 do Edifício Solar Sevi-
lha, Rua Afonso de Freitas, 320, Paraíso, 04006-051, em São Paulo/SP, descrito e caracterizado no Anexo 2.2. 3. Regis-
tram as sócias que o Balancete Patrimonial encerrado em 31.10.2021, arquivado na sede social, sustenta a redução do 
capital social, tal como pretendida, e que a transferência dos bens imóveis é feita pela sociedade às sócias inteiramen-
te livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas ou dúvidas, transferindo-se a elas, também, toda posse, domínio, 
direitos e ações que sobre eles a sociedade vinha exercendo. 4. Alterar o objeto social, que passa a atuar, sempre com 
imóveis próprios, (i.) na administração, inclusive, mas sem limitação, na locação desses bens; (ii.) na compra, venda ou 
alienação, a qualquer título, de bens imóveis; (iii.) na realização de empreendimentos no setor imobiliário e (iv.) no de-
senvolvimento de incorporações e loteamentos. 5. a denominação social é alterada para Interactive Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 6. alterada as Cláusulas 1ª, 3ª e 5ª do contrato social: Cláusula 1ª: A sociedade empresária limita-
da gira sob a denominação de Interactive Empreendimentos Imobiliários Ltda. Cláusula 3ª: A sociedade tem por 
objeto, sempre com imóveis próprios, (i.) a administração, inclusive, mas sem limitação, a locação; (ii.) a compra, ven-
da ou alienação, a qualquer título; (iii.) a realização de empreendimentos no setor imobiliário e (iv.) o desenvolvimen-
to de incorporações e loteamentos. Cláusula 5ª: O capital social é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas so-
ciais, no valor de R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado, em boa e corrente moeda nacional, assim distri-
buído entre as sócias: Sócias: Sara Kloc Zgowski, Quotas: 50.000, %: 50, Valor - R$: 50.000,00; Eliana Zgowski, Quo-
tas: 50.000, %: 50, Valor - R$: 50.000,00. Total: Quotas: 100.000, %: 100, Valor - R$: 100.000,00. 7. Ratifi cam-se as 
demais disposições contratuais, como se a cada uma delas fosse feita especial e particular menção. Nada mais. São 
Paulo, 16.11.2021. Sara Kloc Zgowski e Eliana Zgowski. Advogada. Raquel Kaori Yamakami - OAB.SP. 198.287.

QI SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
CNPJ/MF nº [ ]

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição em 27.02.2019
Data, Hora, Local: 27.02.2019, às 10 hs, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, 1º andar, Conjunto 12, Sala B, Jardim Pau-
listano, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social: (i) Pedro Henrique Coury Mac Dowell, casado, administra-
dor de empresas, RG nº 29.930.069-9 SSP/SP, CPF/MF nº 274.385.698-02; (ii) Beatriz Mesquita Degani Santucci, casada, 
administradora, RG nº 24.798.377-9 SSP/SP, CPF/MF nº 220.325.388-65; (iii) Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo, casado, ad-
ministrador, RG nº 10.164.421-8 SSP/SP e CPF/MF nº 105.281.178-74; (iv) Danilo Simões Jorge, solteiro, maior, economista, 
RG nº 43.749.437 SSP/SP e CPF/MF nº 341.842.428-71; (v) Marcelo Buosi Martins, solteiro, maior, economista, RG nº 
47.017.708-1 SSP/SP e CPF/MF nº 380.261.198-51; (vi) Emilio Eduardo Tressoldi Moreira, solteiro, maior, engenheiro, RG 
nº 8.577.477-8 SSP/PR, CPF/MF nº 056.966.649-03, todos brasileiros e residentes em São Paulo/SP. Mesa: Pedro Henrique 
Coury Mac Dowell, Presidente; Beatriz Mesquita Degani Santucci, Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Consti-
tuição de uma SA de capital fechado, organizada nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, da Lei nº 6.595/64, confor-
me alterada, da Resolução do Banco Central nº 4.656/18, e da Circular do Banco Central nº 3.868/18, com a denominação de 
QI Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A., a qual terá por objeto social: (i) a realização de operações de emprés-
timo e de fi nanciamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica; (ii) análise de crédito para terceiros; 
(iii) cobrança de crédito de terceiros; (iv) atuação como representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com as 
operações mencionadas item (i) por meio de plataforma eletrônica, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), (v) emissão de moeda eletrônica, nos termos da regulamentação em vigor. 2. O capital social será de 
R$ 1.000.000,00, representado por 1.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo subscrito da seguin-
te forma: o acionista Pedro Henrique Coury Mac Dowell subscreve 750.000 ações - R$ 1,00 cada uma, Beatriz Mesquita Dega-
ni Santucci subscreve 150.000 ações - R$ 1,00 cada uma e os demais acionistas: Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo; Danilo Si-
mões Jorge; Marcelo Buosi Martins e Emilio Eduardo Tressoldi Moreira subscrevem 25.000 ações cada um - R$ 1,00 cada uma, 
as quais são integralizadas, em moeda corrente nacional, na forma do boletim de subscrição. O capital social foi totalmente 
subscrito e integralizado, neste ato. 3. Constituição da Companhia, que terá sede social em São Paulo/SP, na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, nº 2.391, 1º andar, Conjunto 12, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; 4. Projeto de Estatuto Social; 5. Eleição dos 
membros da administração, que será composta de uma Diretoria que terá 4 diretores, sendo eleitos: (i) Beatriz Mesquita 
Degani Santucci, como Diretora Presidente; (ii) Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo, como Diretor de Crédito; (iii) Mar-
celo Buosi Martins, como Diretor de Riscos e Controles Internos, e (iv) Emilio Eduardo Tressoldi Moreira, como Dire-
tor Operacional, todos acima qualifi cados, todos com seus poderes delimitados no Estatuto Social da Companhia e prazo de 
mandato unifi cado de 3 anos, que se inicia na presente data. Os Diretores receberão a remuneração anual global no valor de 
R$ 52.000,00, empossados em seus respectivos cargos, os quais assinaram os termo de Posse e declararam, sob as penas da 
lei que não estão impedidos de exercer atividades mercantis, atendendo integralmente, portanto, aos requisitos aplicáveis pre-
vistos nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. Cumpridas as formalidades legais aplicáveis, o Presidente declarou constituída 
a Companhia, de pleno direito. Encerramento: Nada mais. Mesa: Pedro Henrique Coury Mac Dowell (Presidente da 
Mesa); Beatriz Mesquita Degani Santucci (Secretária da Mesa). Acionistas Presentes: Pedro Henrique Coury Mac 
Dowell; Beatriz Mesquita Degani Santucci; Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo; Danilo Simões Jorge; Marcelo 
Buosi Martins; Emilio Eduardo Tressoldi Moreira. Diretores Eleitos: Beatriz Mesquita Degani Santucci (Dire-
tora Presidente); Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo (Diretor de Crédito); Marcelo Buosi Martins (Diretor de Riscos e 
Controles Internos); Emilio Eduardo Tressoldi Moreira (Diretor Operacional). Visto do Advogado: Cristiano da Cruz Lei-
te - OAB/SP nº 154.231. JUCESP NIRE nº 3530054390-4 em 29.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Senado aprova medida provisória
que cria Auxílio Brasil

O Senado Federal aprovou,
na quinta-feira (2), a Medida
Provisória (MP) 1061/2021 que
cria o Auxílio Brasil. A MP havia
sido enviada pelo governo em
agosto e já tinha sido aprova-
da, com alterações, pela Câmara
dos Deputados no último dia
25. A matéria tinha até o dia 7
para ser aprovada, sob o risco
de perder sua eficácia. O agora
PLV 26/2021, segue para sanção
do presidente da República, Jair
Bolsonaro.

O novo projeto de lei cria
também o programa Alimenta
Brasil, que substituirá o Progra-
ma de Aquisição de Alimentos

(PAA), destinado a agricultores
familiares.

Auxílio Brasil
O programa Auxílio Brasil,

substitui o Bolsa Família e já vi-
nha sendo pago desde 17 de
novembro a cerca de 14,5 mi-
lhões de famílias brasileiras.

O programa prevê três tipos
de benefícios: o Benefício Primei-
ra Infância, que será pago para
famílias com crianças de até 3
anos de idade; o Benefício Com-
posição Familiar, destinado a fa-
mílias que tenham, em sua com-
posição, gestantes, nutrizes ou
pessoas com idade entre 3 e 21
anos de idade incompletos; e o

Benefício de Superação da Ex-
trema Pobreza, pago às famílias
em situação de extrema pobreza,
cuja renda familiar per capita
mensal, mesmo somada aos be-
nefícios financeiros anteriores
eventualmente recebidos, seja
igual ou inferior ao valor da li-
nha de extrema pobreza.

Além desses benefícios, o
programa também institui os
auxílios Esporte Escolar; Bolsa
de Iniciação Científica Júnior;
Criança Cidadã; Inclusão Produ-
tiva Rural e Inclusão Produtiva
Urbana, classificados como “in-
centivos ao esforço individual
e à emancipação”.

PEC dos Precatórios
O financiamento do programa

se dará graças à Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) dos
Precatórios, também aprovada na
quinta-feira. Isso porque, como a
PEC adia o pagamento dos
precatórios o governo passa a ter
uma folga financeira para financi-
ar o Auxílio Brasil.

O Auxílio Brasil deve ter paga-
mento de parcelas com valor mé-
dio de R$ 400. Já ficou definido pela
matéria que o teto nesse valor do
benefício terá caráter permanente e
não temporário. A expectativa é
que o programa atenda 17 milhões
de famílias. (Agencia Brasil)

Nomeação de André Mendonça
para o Supremo Tribunal Federal

é publicada no Diário Oficial
Edição extra do Diário Ofi-

cial da União da quinta-feira
(2) traz a nomeação de André
Mendonça como ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF). Indicado ao cargo pelo

presidente Jair Bolsonaro, ele
teve o nome aprovado na quar-
ta-feira (1º) pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado e pelo plenário da
Casa.

André Mendonça vai ocu-
par a cadeira deixada pelo mi-
nistro Marcelo Aurélio, que foi
aposentado compulsoriamen-
te em julho deste ano ao com-
pletar 75 anos. A posse do

novo ministro deve acontecer
no próximo dia 16, às 16h. A
data foi definida após reunião
entre Mendonça e o presiden-
te da Corte, Luiz Fux. (Agen-
cia Brasil)
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Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de novembro de 2021
1. Data, Horário e Local: No dia 16/11/2021, às 14:00 horas, por videoconferência, nos termos do artigo 23, parágrafo 5º do 
Estatuto Social da Companhia (“Reunião”). 2. Convocação e Presença: Confirmada a presença da maioria dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia, conforme item 8, abaixo, a Reunião foi devidamente instalada nos termos 
do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; e Secretária: Teresa Cristina 
Meyer Pires Faleiro. 4. Ordem do Dia: Apreciar ou deliberar sobre (i) as informações contábeis trimestrais da Companhia 
relativas ao período encerrado em 30/09/2021; e (ii) as atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário da 
Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2021. 5. Apresentação: Os membros da Diretoria da Companhia presentes 
na Reunião realizaram apresentações acerca dos tópicos da ordem do dia e, dentre outros assuntos, o resumo dos dados 
financeiros e operacionais da Companhia (“Material de Suporte”). Após as apresentações, os membros do Conselho de 
Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do material fornecido e das apresentações realizadas, 
não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado ou ao que foi esclarecido. 
Os Srs. Ricardo Antonio Weiss e Antonio Mary Ulrich, membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, 
esclareceram que referido Comitê de Auditoria apreciou e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das 
informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30/09/2021, conforme parecer emitido 
em 16/11/2021. 6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à Reunião decidiram, 
nos termos do Material de Suporte, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) aprovar as informações 
contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30/09/2021, acompanhadas do respectivo relatório 
dos auditores independentes da Companhia e do relatório da administração. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a 
tomar todas as providências necessárias para a divulgação de referidas informações contábeis trimestrais e dos demais 
documentos pertinentes previstos no Estatuto Social da Companhia, na legislação e na regulamentação aplicáveis, incluindo 
o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes da Companhia, bem como fica a Diretoria autorizada 
a disponibilizar os documentos aplicáveis nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários e da Companhia; 
e (ii) tomar conhecimento acerca das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia 
referentes ao terceiro trimestre do ano de 2021, anuindo com as iniciativas realizadas por referido Comitê. Fica a Diretoria 
da Companhia autorizada a praticar todos os atos e executar todos os instrumentos necessários para a concretização 
das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente Reunião 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho 
de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Bruno Pessoa 
Serapião; Secretária – Sra. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Membros do Conselho de Administração: Bruno Pessoa 
Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, 
Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss e Denys Monteiro. São Paulo, 16/11/2021. Junta Comercial do Estado de São 
Paulo. Certifico o registro sob o nº 561.908/21-7 em 25/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil S.A. 
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de outubro de 2021
1. Data, Horário e Local: No dia 21/10/2021, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São 
Paulo, Estado de SP, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 (“Reunião”). 2. Convocação e 
Presença: Confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a Reunião 
foi devidamente instalada nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Bruno Pessoa 
Serapião; e Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. 4. Ordem do Dia: Apreciar e/ou deliberar sobre (i) a revisão 
do Regimento Interno do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia; e (ii) a revisão da Política de Gerenciamento 
de Riscos da Companhia. 5. Apresentação: Os membros da Diretoria da Companhia presentes na Reunião realizaram 
apresentações acerca dos tópicos da ordem do dia e, dentre outros assuntos, o resumo dos dados financeiros e operacionais 
da Companhia (“Material de Suporte”). Os Srs. Ricardo Antonio Weiss e Antonio Mary Ulrich, membros do Comitê de 
Auditoria não estatutário da Companhia, esclareceram que referido Comitê, em reunião realizada em 22/09/2021, apreciou e 
recomendou ao Conselho de Administração a aprovação da revisão de seu Regimento Interno, conforme o item (i) da ordem 
do dia desta Reunião. Após as apresentações, os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas 
dúvidas a respeito do material fornecido e das apresentações realizadas, não havendo mais questionamentos, tampouco 
objeções em relação ao que foi apresentado ou ao que foi esclarecido. 6. Deliberações: Os membros do Conselho de 
Administração da Companhia presentes à Reunião decidiram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 
(i) aprovar a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, o qual passa a vigorar 
de acordo com a redação proposta, cuja cópia integra a presente ata como Anexo I, tudo em conformidade com os termos 
e condições do Material de Suporte; e (ii) aprovar a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, a qual 
passa a vigorar de acordo com a redação proposta, cuja cópia integra a presente ata como Anexo II; tudo em conformidade 
com os termos e condições do Material de Suporte. Ficam a Diretoria da Companhia e de suas sociedades controladas, 
conforme o caso, autorizadas a praticar todos os atos e executar todos os instrumentos necessários para a concretização 
das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho 
de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação. 8. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Bruno Pessoa 
Serapião; Secretária – Sra. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Membros do Conselho de Administração: Bruno Pessoa 
Serapião, Felipe Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, 
Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita Nogueira e Denys Monteiro. Certifico que a presente 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 21/10/2021. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro – Secretária 
da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 545.316/21-2 em 12/11/2021. Gisela 
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Colégio Marupiara Ltda. - CNPJ/ME 02.368.078/0001-99
Contrato de Trespasse de Estabelecimento Comercial - Trespasse

Nos termos do artigo 1.142 do Código Civil, Colégio Marupiara Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Evangelina, 
nº 1.390, Jardim Têxtil, CEP 03421-000, CNPJ/ME nº 02.368.078/0001-99, informa que celebrou, em 01.11.2021, com 
Escola Seito de Educação Infantil Ltda. - ME., com sede em São Paulo/SP, Rua Evangelina, nº 1.390, Ala B, Jardim 
Têxtil, CEP 03421-000, CNPJ/ME nº 05.978.303/0001-05, Contrato de Trespasse de Estabelecimento Comercial para a 
transferência do estabelecimento empresarial Rua Evangelina, nº 1.390, Jardim Têxtil, CEP 03421-000. Registrado na 
JUCESP sob o nº 552.331/21-1 em 25.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CHIVINCE ASSESSORIA EIRELI
CNPJ Nº 38.030.838/0001-09 | NIRE Nº 3563061547-0

Ata de Redução de Capital Social
Data, hora e Local: Em 01/09/2021, a sociedade Chivince Assessoria Eireli com sede no Estado de São Paulo Rua Pio XI, nº 1784,
Apartamento, 53, Alto de Pinheiros, CEP 05468-150, por seu titular Paulo Morini Calil, CPF nº 1218.914.378-01, resolve neste ato
pela redução do capital social, aprova a redução proporcional do capital social atual, equivalente a R$ 105.000,00, passando o ca-
pital social a ser de R$ 20.000,00 totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 20.000 quotas, com 
valor nominal de R$1,00 cada uma, opta pela redução por considera-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, a redução ora 
aprovada será publicada nos termos do artigo 1.084, § 1º, do Código Civil, mediante a devolução do capital ao sócio e único titular 
representativo das quotas do Capital Social da Sociedade; Nada mais a tratar. São Paulo, 01/09/2021. Paulo Morini, sócio/titular. 

Commander B.D.U. Agropecuária e Participações S.A. 
CNPJ nº 60.109.469/0001-95 - NIRE 35.300.123.646

Aviso aos Acionistas
Informamos aos acionistas da Companhia que em conformidade com o que dispõe o Artigo 294 da Lei nº 6.404/76, 
em conjunto com a Portaria nº 12.071 de 7.10.2021, publicada no Diário Ofi cial da União pelo Ministério da 
Economia em 13.10.2021, foi publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 
edital de convocação dos acionistas para comparecerem à AGE da Companhia a realizar-se no dia 11.12.2021, por 
via digital, nos termos da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração de 
16.4.2021. São Paulo, 1º.12.2021. José Francisco de Sá Ribeiro - Diretor Presidente

EZS Informática S.A. - CNPJ nº 06.234.798/0001-12 - NIRE nº 35.3.0051060-7
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extrordinária em 20.05.2021

Data, Hora, Local: 20.05.2021, às 16 hs, na sede social, Avenida Lavandisca, nº 777, Conjunto 131, São Paulo/SP. 
Presença: única acionista, totalidade das ações. Mesa: Presidente: Cristiano Lincoln de Almeida Mattos, Secretário:  
Marcos Mancini Keating. Deliberações Aprovadas: (i) O Aumento do capital social no valor de R$11.507.967,00, 
com a emissão de 4.929.661 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço unitário de 
R$2,334434, integralmente destinada à conta de capital social, calculado com base no valor do patrimônio líquido da 
ação (artigo 170, §1º, inciso II, Lei 6.404/76). O preço de emissão das Novas Ações tem como referência o balanço 
patrimonial levantado em 30.04.2021, o qual estabelece patrimônio líquido no valor de R$2.567.877,15, e 
considerando a quantidade de 1.100.000 ações ordinárias existentes, resulta no valor atual por ação de R$2,334434. 
As Novas Ações foram, subscritas e serão integralizadas no prazo de até 10 dias úteis, contados da data de 
subscrição, pelo novo acionista subscritor: Tempest Serviços de Informática S.A., com sede em Recife/PE, CNPJ 
05.359.075/0001-87, em moeda corrente nacional, no valor de R$11.507.967,00, conforme ratifi cado no boletim de 
subscrição. (ii) O capital social passa de R$1.100.000,00 para R$12.607.967,00 dividido em 6.029.661 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (iii) A nova redação do artigo 5º do estatuto social: Artigo 5º.

§ 1º.

(iv) Autorizaram os Diretores a praticarem todos os atos 
necessários à implementação do quanto deliberado. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 20.05.2021. 
Acionista: Tempest Serviços de Informática S.A. - Por Cristiano Lincoln de Almeida Mattos e Marcos Mancini 
Keating. JUCESP nº 430.633/21-0 em 31.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EZS Informática S.A. - CNPJ nº 06.234.798/0001-12 - NIRE nº 35.3.0051060-7
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 26.04.2021

Data, Hora, Local: 26.04.2021, às 10hs, na sede social, Avenida Lavandisca, nº 777, Conjunto 131, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Cristiano Lincoln de Almeida Mattos, Secretário: Marcos Mancini Keating. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a prorrogação da data de vencimento das Debêntures, bem como da data de pagamen-
to da próxima parcela dos juros remuneratórios e correção monetária para 31.05.2021, referente à “Escritura Particular da 
1ª Emissão Privada de Debêntures, Conversíveis em Ação, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em 
Série Única, da EZS Informática S.A.”, celebrada em 21.12.2017, entre a Emissora, o Debenturista e a Tempest Serviços 
de Informátiva S.A., com sede em Recife/PE, CNPJ/ME nº 05.359.075/0001-87, na qualidade de Interveniente Garantido-
ra (“Escritura de Emissão”), por meio da qual foram emitidas 90.000 debêntures da 1ª emissão da Emissora; e ao “Pri-
meiro Aditivo à Escritura Particular da 1ª Emissão Privada de Debêntures, Não Conversíveis em Ação, da Espécie Quirografá-
ria, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da EZS Informática S.A.”, celebrado em 20.11.2020 (“Primeiro 
Aditamento da Escritura de Emissão”); (ii) a celebração do Aditamento, de modo a refl etir a alteração na Escritura de 
Emissão e no Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão; e (iii) a ratifi cação dos demais termos e condições da Escritura 
de Emissão e do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão, que não foram objeto de alteração. Deliberação Aprova-
da: (i) a alteração da data de vencimento das Debêntures e do pagamento da próxima parcela dos juros remuneratórios e 
da correção monetária previstos para o dia 30.04.2021, nos termos dos itens 4.9 e 4.11.2 da Escritura de Emissão e dos itens 
2.2. e 2.3. do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão, para nova data de vencimento, qual seja o dia 31.05.2021, sem 
incidência ou cobrança de quaisquer multas ou penalidades com relação à tal montante, sendo certo que, na nova data de 
vencimento, juntamente com a totalidade dos juros remuneratórios e da atualização monetária, em conjunto denominados 
como Remuneração nos termos da cláusula 4.10.3 do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão, incidente sobre Valor 
Nominal Unitário das Debêntures deverá ser integralmente quitada; (ii) a celebração do Aditamento, de modo a refl etir a al-
teração mencionada no item “i” acima na Escritura de Emissão e no Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão, aprova-
da nesta assembleia; e (iii) a ratifi cação dos demais termos e condições da Escritura de Emissão e no Primeiro Aditamento 
da Escritura de Emissão, que não foram objeto de alteração nesta assembleia geral. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo/SP, 26.04.2021. Acionista: Tempest Serviços de Informática S.A. Por Cristiano Lincoln de Almeida Mattos e Mar-
cos Mancini Keating. JUCESP nº 380.640/21-1 em 20.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006412-79.2021.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO
HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA CAROLINA GALVÃO DE
AGUIAR, CPF 027.407.544-00, 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 parte requerida 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 o
débito devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1021297-13.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Felix
de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a João Raucci Júnior (que também assina João Raul Cilas Júnior),
RG 14.656.855, CPF 230.542.938-07, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 5.225,31 (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 sua CITAÇÃO, 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 23 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0047188-48.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Rita de Cássia Fernandes de Melo Figueiredo, CPF 118.458.038-33, e Moacyr Figueiredo
Neto, CPF 390.167.144-72, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito de R$ 143.061,64 (novembro/2021),
devidamente atualizado, 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). Ficam cientes, 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 para que
os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 25 de novembro de 2021.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CARMEN MENDES CONCEIÇÃO,
Marcos Leme da Silva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso
I, do Art. 15º, dos Incisos II e III do Art. 19º, do Estatuto Social, CONVOCA todos os
associados em conformidade com os Incisos I, II, III e IV, bem como do parágrafo
segundo, do Art. 6º, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se
aos 18 de dezembro de 2021, em sua sede, na Rua Vigário Taques Bitencourt, 195,
Bairro Vila Miranda, Santo Amaro, São Paulo, CEP.: 04755-060. A ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, será instalada, em primeira convocação, às 09:00h, com
a presença da metade mais um dos seus associados, ou, trinta minutos após, às
09:30h, em segunda convocação, com qualquer número, conforme o Art. 12º. A
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA visa deliberar sobre a seguinte ORDEM
DO DIA: 1º- Composição da Administração ao cargo de TESOUREIRO, dada pela
vacância do cargo, na renúncia, a pedido do Senhor Walmir Martins, em carta enviada
dia 26 de novembro de 2021; 2º - Composição da Administração ao cargo de um
segundo Tesoureiro, caso haja a desistência de seu titular; 3º - Composição da
Administração ao cargo de segundo Secretário, para que nenhum cargo da Diretoria
fique sem substituto, caso haja desistência de seu titular.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Federação Paulista de Karate, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto  convoca os Presidentes ou seus representantes devidamente
credenciados das entidades de prática afiliadas, em pleno gozo de seus direitos
estatutários, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia  29 de janeiro de
2022, em primeira convocação às 09h00 com  presença da maioria das afiliadas e às
09h30 em segunda e última convocação com a presença de qualquer número das
afiliadas, a ser realizada  no  Auditório da ASSOCIAÇÃO OKINAWA KENJIN DO
BRASIL, sito na Rua Dr. Tomaz de Lima, 72 – Bairro da Liberdade – São Paulo/SP –
CEP 01513-010, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Aprovação dos
relatórios Administrativos, Financeiro e Técnico do Exercício de 2021; 2 – Aprovação
do balanço financeiro do Exercício de 2021 e do respectivo parecer do Conselho
Fiscal; 3 – Aprovação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2022; 4 –
Homologação dos Atos da Presidência durante o ano de 2021; 5 -  Aprovação da
Tabela de Custas para o exercício de 2022; 6 - Assuntos Gerais pertinentes ao Karate
Paulista. De acordo com o estabelecido em nosso Estatuto vigente, o voto é
UNIPESSOAL, ou seja, uma pessoa não poderá representar mais de uma Entidade de
Prática. São Paulo, 30de  novembro de 2021.

José Carlos Gomes de Oliveira – Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1035056-39.2021.8.26.0100A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, 
MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível  São Paulo  SP. FAZ SABER a ATLAS PROJ TECNOLOGIA 
LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE 
CONSULTORIA DEGESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EMATIVOS 
DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de André 
Luiz do Amorim, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de valores retidos. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro 
de 2021. 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta - CNPJ nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS DA 338ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 338ª Série da 4ª Emissão da Virgo 
Companhia de Securitização, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04.533-
004, São Paulo, SP (“Titulares dos CRI”, “CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com fi lial na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.052, 13º andar, sala 
132, parte, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), 
nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão do CRI, fi rmado em 24 de agosto de 2021, 
conforme aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª (primeira) convocação em Assembleia Geral de 
Titulares de CRI (“AGT”), a realizar-se no dia 23 de dezembro de 2021, às 14:00 horas, de forma 
exclusivamente digital, por meio da plataforma , sendo o acesso disponibilizado 
individualmente para os Titulares de CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, nos termos da Instrução CVM 
n.º 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Prorrogação do 
prazo para que a Securitizadora constate que os Direitos Creditórios, as Distribuições das Cotas Oneradas e, se existentes, 
os Rendimentos, depositados na Conta do Patrimônio Separado no respectivo mês são sufi cientes para que o Índice de 
Cobertura Mínimo seja atingido pela primeira vez, conforme exigido pelo termo defi nido “Data de Constatação do Índice 
de Cobertura Mínimo”, pela Cláusula 5.9. das Escrituras de Emissão de Debêntures, bem como por Cláusulas relacionadas, 
uma vez que os recursos para tanto, existentes nas contas das Companhias, ainda não foram transferidos para a Conta 
Centralizadora e o prazo para tanto expirou conforme as disposições contratuais acima citadas; (ii) Autorização para que 
a Liberação 2 às Companhias possa ocorrer sem a comprovação do atendimento do  da relação de Condições 
Precedentes (Liberação 2), previstas na Escritura de Emissão de Debêntures; (iii) Aprovar a prorrogação do prazo para 
atendimento integral das Condições Precedentes (Liberação 2), previsto no  da Cláusula 6.1 das Escrituras de 
Emissão de Debêntures; (iv) Em razão dos itens (ii) e (iii), acima, e como condição da autorização, aprovar a constituição, 
em nome da Emissora e em benefício dos Titulares dos CRI, da alienação fi duciária sobre a totalidade das ações de emissão 
da BSD (“AF Ações BSD”), a qual, se aprovada e quando constituída, passará a integrar o rol de garantias da emissão dos 
CRI, sendo certo que a AF Ações BSD deverá ser efetivamente constituída pelas Companhias em até 10 (dez) dias úteis 
contados da data de realização desta AGT; (v) Aprovar a inclusão da efetiva constituição (mediante apresentação dos 
registros aplicáveis, bem como do arquivamento das aprovações societárias necessárias) da AF Ações BSD na relação de 
Condições Precedentes (Liberação 2); (vi) Aprovar a liberação da AF Ações BSD quando da comprovação do cumprimento 
da transferência prevista no  da relação de Condições Precedentes (Liberação 2), ou seja, quando a transferência 
de imóvel objeto da matrícula n.º 64.365 do 1º RGI de Guarulhos, SP para o FII efetivamente ocorrer; (vii) Autorização para 
que: (a) a ALL e o FII celebrem o Instrumento Particular de Opção Remunerada de Compra de Bens Imóveis e Outras 
Avenças dos imóveis objeto das matrículas n.º 2.492, 24.220, 24.221, 24.222, 24.223, 24.224, 24.225, 24.226, 24.227, 
24.228, 24.229, 54.887, 81.294, 81.295, 188.646 e 259.469, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, SP, e dos 
imóveis objeto das matrículas n.º 61.338 e 39.323 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos, SP, por meio do qual 
o FII outorgará a exclusividade remunerada à ALL para eventual exercício de compra dos referidos imóveis (“Instrumento 
de Opção de Compra”); e (b) em razão do item anterior, a ALL constitua cessão fi duciária sobre os direitos creditórios 
oriundos do referido Instrumento de Opção de Compra em benefício da Securitizadora, como garantia adicional das 
Debêntures e demais Obrigações Garantidas; e (viii) Autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticarem todos 
os atos necessários para a efetivação dos itens (i) a (vii) da ordem do dia, acima, caso aprovados, incluindo a contratação 
de assessor legal para elaboração dos aditamentos aos Documentos da Operação necessários, às expensas das 
Companhias; OS TERMOS ORA UTILIZADOS EM LETRAS MAIÚSCULAS E AQUI NÃO DEFINIDOS TERÃO OS 
SIGNIFICADOS A ELES ATRIBUÍDOS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS DA 
OPERAÇÃO (CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO). 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, ainda, que as deliberações em Assembleia serão tomadas por Titulares de 
CRI representando, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação, em primeira convocação, e 
em segunda convocação com qualquer número, nos termos da cláusula 14.3.1 do Termo de Securitização. As deliberações 
serão tomadas por, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação, em primeira convocação, 
e em segunda convocação, por Titulares de CRI representando, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI 
em Circulação presentes em Assembleia, conforme previsto na cláusula 14.8 do Termo de Securitizadora, com exceção dos 
itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, caso no qual o quórum de deliberação será de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação em primeira convocação e, por no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação em segunda convocação, nos termos da cláusula 14.8.1 do Termo de 
Securitização. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft 
Teams” de conexão via internet, nos termos da Instrução CVM 625, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles 
que enviarem por correio eletrônico para juridico@virgo.inc, gestao@virgo.inc, com cópia para o agente fi duciário 
ger1agente@oliveiratrust.com.br, preferencialmente em até 48hs antes da realização da Assembleia, os documentos de 
representação. Por documento de representação, consideramos o recebimento de cópia dos documentos de identidade do 
titular de CRI e, caso aplicável, os documentos que comprovem os poderes daqueles que participarão em representação 
ao titular de CRI. Para os fi ns acima, serão aceitos como documentos de representação: (a) participante pessoa 
física – cópia digitalizada de documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titular do CRI; e (b) demais participantes – cópia 
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que 
comprove a representação legal do titular de CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante 
legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono 
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do titular do CRI. Os Titulares 
de CRI poderão exercer seu voto, sem a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a sua manifestação de 
voto a distância à Emissora e ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 48hs da realização da Assembleia,  nos 
correios eletrônicos juridico@virgo.inc e gestao@virgo.inc, com cópia para ger1.agente@oliveiratrust.com.br, 
respectivamente, conforme modelo de manifestação de Voto a ser disponibilizado pela Emissora em seu 

 e através do seu material de apoio a ser no site da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente 
preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, com fi rma reconhecida, abono bancário ou 
assinatura eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil); (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, Contrato ou Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Na data da Assembleia, os votos recebidos 
por meio da Instrução de Voto serão computados como presença para fi ns de apuração de quórum e as deliberações serão 
tomadas pelos votos dos presentes na plataforma digital e pelos votos encaminhados via Instrução de Voto até a data 
informada acima, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização.  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, 3 de dezembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0006685-88.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) NELSON RODRIGO TURINI, RG 30641804-6, CPF 255.978.588-90, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Eduardo Mathias. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012521-30.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ WILLAMARCK BATISTA CHAGAS, CPF 104.282.424-05, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 17.268,74 (28/06/2018), referente ao saldo devedor da Cédula 
de Crédito Bancário nº 4.503.223. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 

execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2021.             B 03 e 04/12

Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário S.A.
CNPJ/ME nº 46.377.727/0001-93 - NIRE 35.300.543.319

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 25 dias de novembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Caedu Comércio 
Varejista de Artigos do Vestuário S.A. (“Emissora” ou “Companhia”), localizada na Rua Tijuco Preto, nº 249, Tatuapé, 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam 
a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fi ca dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, 
§4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assi-
naturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Lucilene da Palma Pedroso; Secretário: João 
Vicente da Palma. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a retifi cação do item 5, inciso (I), alínea (t) da ata da assembleia 
geral extraordinária realizada em 16 de novembro de 2021, às 11:00, em fase de registro na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (“AGE de Aprovação”), para corrigir os percentuais de amortização ali previstos, relacionados à 1ª (pri-
meira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantias 
real e fi dejussória adicionais, de emissão da Companhia, no valor total de até R$140.000.000,00 (cento e quarenta mi-
lhões de reais) (“Debêntures”), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição 
(“Emissão” e “Oferta Restrita”), nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Ins-
trução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM 476”); (ii) a ratifi cação das demais deliberações aprovadas pela AGE de Aprovação que não tenham sido retifi ca-
das pela presente deliberação; e (iii) a autorização à diretoria para praticar todos os atos, fi rmar todos os documentos, in-
cluindo, sem limitação o aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Fidejussória e Real Adicionais, 
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário 
S.A.” (“Escritura de Emissão”), bem como a ratifi cação de todos os atos praticados até o momento nos limites das 
matérias acima, caso aprovadas. 5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi 
deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (I) Retifi cação: aprovar a retifi cação do item 5, inci-
so (I), alínea (t) da ata da AGE de Aprovação, para corrigir os percentuais de amortização ali previstos, que passa a vigo-
rar com a seguinte redação: “5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi de-
liberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (I) Aprovação da Emissão: aprovar a Emissão de Debên-
tures da Companhia, nos termos da Instrução CVM 476, sendo que as Debêntures terão as seguintes características e con-
dições: (...) (t) Amortização do Saldo do Valor Unitário: o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amor-
tizado em parcelas mensais e consecutivas, devidas sempre no dia 24 (vinte e quatro) de cada mês, sendo que a primeira 
parcela será devida no dia 24 de março de 2023 e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas 
de amortização das Debêntures, de acordo com as datas indicadas na 2ª coluna da tabela abaixo (sendo cada data de 
amortização indicada no cronograma abaixo uma “Data de Amortização das Debêntures”), conforme percentuais 
previstos na 4ª (quarta) coluna da tabela a seguir: Parcela - Data de Amortização - % do saldo do Valor Nominal 
Unitário a ser amortizado: 1ª - 24 de março de 2023 - 1,1111%; 2ª - 24 de abril de 2023 - 1,1236%; 3ª - 24 de maio de 
2023 - 3,4091%; 4ª - 24 de junho de 2023 - 2,3529%; 5ª - 24 de julho de 2023 - 1,8072%; 6ª - 24 de agosto de 2023 - 
1,8405%; 7ª - 24 de setembro de 2023 - 1,8750%; 8ª - 24 de outubro de 2023 - 1,9108%; 9ª - 24 de novembro de 2023 
- 1,9481%; 10ª - 24 de dezembro de 2023 - 7,2848%; 11ª - 24 de janeiro de 2024 - 1,4286%; 12ª - 24 de fevereiro de 2024 
- 1,4493%; 13ª - 24 de março de 2024 - 1,4706%; 14ª - 24 de abril de 2024 - 1,4925%; 15ª - 24 de maio de 2024 - 
5,3030%; 16ª - 24 de junho de 2024 - 3,2000%; 17ª - 24 de julho de 2024 - 3,3058%; 18ª - 24 de agosto de 2024 - 
3,4188%; 19ª - 24 de setembro de 2024 - 2,6549%; 20ª - 24 de outubro de 2024 - 2,7273%; 21ª - 24 de novembro de 
2024 - 2,8037%; 22ª - 24 de dezembro de 2024 - 11,5385%; 23ª - 24 de janeiro de 2025 - 2,1739%; 24ª - 24 de feverei-
ro de 2025 - 2,2222%; 25ª - 24 de março de 2025 - 2,2727%; 26ª - 24 de abril de 2025 - 2,3256%; 27ª - 24 de maio de 
2025 - 8,3333%; 28ª - 24 de junho de 2025 - 5,1948%; 29ª - 24 de julho de 2025 - 5,4795%; 30ª - 24 de agosto de 2025 
- 5,7971%; 31ª - 24 de setembro de 2025 - 4,6154%; 32ª - 24 de outubro de 2025 - 4,8387%; 33ª - 24 de novembro de 
2025 - 5,0847%; 34ª - 24 de dezembro de 2025 - 21,4286%; 35ª - 24 de janeiro de 2026 - 6,8182%; 36ª - 24 de feverei-
ro de 2026 - 7,3171%; 37ª - 24 de março de 2026 - 7,8947%; 38ª - 24 de abril de 2026 - 8,5714%; 39ª - 24 de maio de 
2026 - 21,8750%; 40ª - 24 de junho de 2026 - 16,0000%; 41ª - 24 de julho de 2026 - 19,0476%; 42ª - 24 de agosto de 
2026 - 23,5294%; 43ª - 24 de setembro de 2026 - 30,7692%; 44ª - 24 de outubro de 2026 - 44,4444%; 45ª - Data de Ven-
cimento das Debentures - 100,0000%”. (II) Ratifi cação: fi cam neste ato ratifi cadas todas demais deliberações aprova-
das pela AGE de Aprovação que não tenham sido retifi cadas pela presente deliberação. (III) Delegação de Poderes à 
Diretoria da Companhia: observados os limites estabelecidos nas Deliberações (I) e (II) acima, fi ca a Diretoria da Com-
panhia autorizada a praticar todos os atos, fi rmar todos os documentos, incluindo, sem limitação o aditamento à Escritu-
ra de Emissão, bem fi cam ratifi cados de todos os atos praticados até o momento nos limites das deliberações acima. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 25 de novembro de 2021. Mesa: Lucile-
ne da Palma Pedroso - Presidente da Mesa; João Vicente da Palma - Secretário da Mesa. Acionistas: João Vi-
cente da Palma; Lucilene da Palma Pedroso; Luciano da Palma p.p., Lucilene da Palma Pedroso; Gepalma In-
vestimentos e Participações Ltda. Lucilene da Palma Pedroso e João Vicente da Palma.

FOXX HOLDING S.A.
CNPJ nº 09.658.431/0001-14 / NIRE 35.300.437.951
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: realizada ao 16º dia do mês de novembro de 2021, às 20:00 horas, na sede 
da Foxx Holding S.A., situada na Rua Samuel Morse, nº 134, 3º andar, sala “B”, CEP 04576-060, no 
Município de Monções, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em 
vista a presença da única Acionista da Companhia, Orizon Valorização de Resíduos S.A. (“ORVR”). 
3. Composição da Mesa: assumiu a presidência da sessão o Sr. Leonardo Roberto Pereira dos 
Santos, que convidou o Sr. Dalton Assumção Canelhas Filho para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: 
examinar, discutir e deliberar sobre: 4.1. 
do Estado de São Paulo para publicação desta ata. 4.2. Aprovar a outorga, pela Companhia, de 

Fiança”), sem benefício de ordem, em garantia das 
obrigações assumidas por sua pela Orizon Meio Ambiente S.A. (“Orizon”), no âmbito (i) da 4ª (quarta) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com 

(quinhentos milhões de reais) (“Emissão
Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Emissão de Orizon Meio Ambiente S.A.” (“Escritura de Emissão”), nos termos da Lei das Sociedades 
por Ações, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da 

disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), sendo certo que (x) debêntures da  
primeira série (“Debêntures da Primeira Série
reais), as quais serão atualizadas pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (“IPCA

bookbuilding a 
Procedimento de Bookbuilding”), e limitado ao maior entre (1) 

a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores  
(http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno da Nota do Tesouro Nacional, série B - NTNB, 
com vencimento em 15 de agosto de 2030, apurada no dia útil imediatamente anterior à data de 
realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 2,00% (dois por cento) 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (2) 6,00% (seis por cento) ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo certo que as Debêntures da Primeira Série terão 

Emissão, e (y) as debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série
as Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures

com o Procedimento de Bookbuilding, limitada a 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo certo que o vencimento das 
Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 anos contados da sua data de 

Distribuição Pública, com Regime Misto de Garantia Firme de Melhores Esforços de Colocação, de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 

Contrato de Distribuição”). 4.3. Autorizar 
os Diretores e/ou procuradores da Companhia a negociar e acordar todos e quaisquer documentos 

instrumentos e demais documentos a eles relativos. 5. DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura da 
ordem do dia, foi deliberado pelos presentes que a ata a que se refere esta Assembleia seria lavrada 
na forma de sumário, tendo a Acionista presente, sem quaisquer ressalvas ou restrições:  
5.1. 
desta ata. 5.2. Aprovado a outorga, pela Companhia, da Fiança em garantia das obrigações 
assumidas pela Orizon nas Debêntures, e pelas obrigações assumidas pela Companhia, pela Orizon 

Distribuição. A Companhia se obrigará, nos termos da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável 

solidariamente  responsáveis por todas as obrigações assumidas pela Orizon na Escritura de 
Emissão, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração 
de qualquer natureza previstos nos artigos 333 (parágrafo único), 364, 366, 368, 371, 821, 824, 827, 

Emissão. Os demais termos e condições aplicáveis à Fiança serão descritos no âmbito da Escritura 
de Emissão. 5.3. Autorizado os Diretores e/ou procuradores da Companhia a negociar e acordar 
todos e quaisquer documentos relacionados à prestação da garantia acima descrita, podendo 

emissão das Debêntures, o Contrato de Distribuição e todos e quaisquer contratos, títulos de crédito, 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma sumária que, lida e 
achada conforme, foi assinada pelos presentes. Acionista: Orizon Valorização de Resíduos S.A. 
(representada por seu Diretor Dalton Assumção Canelhas Filho e o seu Diretor Financeiro e de 
Relações com Investidores Leonardo Roberto Pereira dos Santos). Mesa: Presidente: Leonardo 
Roberto Pereira dos Santos. Secretário: Dalton Assumção Canelhas Filho. “Confere com a original 
lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral”. São Paulo-SP, 16 de novembro de 
2021. Mesa: Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Presidente; Dalton Assumção Canelhas 
Filho - Secretário. Acionista: ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. Dalton Assumção 
Canelhas Filho; Leonardo Roberto Pereira dos Santos. JUCESP nº 559.920/21-0 em 25/11/2021 - 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FOXX INOVA AMBIENTAL S.A.
CNPJ n.º 15.271.791/0001-61 / NIRE 35.300.443.071
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: realizada ao 16º dia do mês de novembro de 2021, às 21:00 horas, na sede 
da Foxx Inova Ambiental S.A., situada na Rua Samuel Morse, nº 134, 3º andar, sala “A”, CEP 04576-
060, no Município de Monções, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em 
vista a presença da única acionista da Companhia, Foxx Holding S.A. 3. Composição da Mesa: 
assumiu a presidência da sessão o Sr. Leonardo Roberto Pereira dos Santos, que convidou o  
Sr. Dalton Assumção Canelhas Filho para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar 
sobre: 4.1. 
para publicação desta ata. 4.2. 

Fiança”), sem benefício de ordem, em garantia das obrigações assumidas pela 
”), no âmbito (i) da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, 

Emissão”), 

de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 
Escritura 

de Emissão”), nos termos da Lei das Sociedades por Ações, para distribuição pública, com esforços 
restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de  

(“ ”), sendo certo que (x) as debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”), cada 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

procedimento de bookbuilding Procedimento de Bookbuilding”), 
e limitado ao maior entre (1) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na rede 
mundial de computadores (http://www.anbima.com.br) da taxa interna de retorno da Nota do Tesouro 
Nacional, série B - NTNB, com vencimento em 15 de agosto de 2030, apurada no dia útil imediatamente 
anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 2,00% 
(dois por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (2) 6,00% (seis por 
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo certo que, as Debêntures da 

na Escritura de Emissão, e (y) as debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série” e, 
Debêntures”), cada uma com valor nominal de 

de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitada a 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos 
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; sendo certo que as Debêntures 
da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10 anos contados da sua data de emissão, a ser 

com Regime Misto de Garantia Firme de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, 

Contrato de Distribuição”).  4.3. Autorizar os Diretores e/ou procuradores 
da Companhia a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação da 

Companhia, a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição e todos e quaisquer contratos, títulos 

relativos. 5. DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pelos presentes 
que a ata a que se refere esta Assembleia seria lavrada na forma de sumário, tendo a Acionista 
presente, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. 

5.2. Aprovado a outorga, pela Companhia, 

co-devedora solidária, principal pagadora e solidariamente  responsáveis por todas as obrigações 

direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333 (parágrafo único), 

na Escritura de Emissão), nas datas a serem previstas na Escritura de Emissão, independentemente 

no âmbito da Escritura de Emissão. 5.3. Autorizado os Diretores e/ou procuradores da Companhia 
a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação da garantia acima 

escritura de emissão das Debêntures, o Contrato de Distribuição e todos e quaisquer contratos, títulos 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma sumária que, lida e achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Acionista: Foxx Holding S.A. (representada por seu Diretor 
Dalton Assumção Canelhas Filho e o seu Diretor Financeiro Leonardo Roberto Pereira dos Santos). 
Mesa: Presidente: Leonardo Roberto Pereira dos Santos. Secretário: Fábio Dalton Assumção Canelhas 
Filho. “Confere com a original lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral”.  
São Paulo-SP, 16 de novembro de 2021. Mesa: Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Presidente; 
Dalton Assumção Canelhas Filho - Secretário. Acionista: FOXX HOLDING S.A. - Dalton Assumção 
Canelhas Filho Leonardo Roberto Pereira dos Santos. JUCESP nº 559.919/21-9 em 25/11/2021 - 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias Processo nº 1007880-47.2019.8.26.0006 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional 
IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz saber a Tecnophile 
Soluções Ltda., CNPJ 20.274.047/0001-50, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Made Nova 
Madeiras Ltda, visando ao recebimento da quantia de R$ 6.142,12, representada por duplicatas não pagas de nº 9410, 9563 e 10220, nos 
valores respectivos de R$ 4.962,00, R$ 2.654,30 e R$ 1.643,80. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pagar a dívida, atualizada até a data do efetivo pagamento, conforme pedido inicial, no 
prazo de três dias úteis. Fixados os honorários em 10% sobre o valor do débito, que serão reduzidos pela metade, em caso de pagamento. 
No prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da própria citação, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 
(trinta por cento) do valor em execução, a executada poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 6 (seis) 
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O não 
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com 
o imediato início dos atos executivos, imposição à executada de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e 
vedação à oposição de embargos. Os eventuais embargos à execução poderão ser oferecidos no prazo de quinze dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, por intermédio de advogado, na forma dos art. 915, do citado Código. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1117620-12.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, 
da Unidade de Processamento Judicial V - 16ª a 20ª Varas Cíveis do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele 
Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos Requeridos ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS 
LTDA, CNPJ 31049719000140, ATLAS PROJ TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 26768698000183, e ATLAS SERVICES  
SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 
30608097000180, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Elisa de Castro Boechat e 
outro, alegando em síntese: que firmaram Contrato de Consumo, na modalidade de Negociação via Arbitragem junto à 
plataforma "Atlas Quantum", e os Requeridos não atenderam à ordem de saque dos 16.05511344 Bitcoins, retidos de forma 
injustificadas pelos Requeridos, e também o valor complementar de USD$ 3.791,94 (dólares americanos), valores estes 
referentes ao prazo de D+1 à tentativa de saque das Autoras, ou na imposs ibilidade de devolução dos bitcoins, que seja 
devolvido o valor de R$ 752.708,07 e USD $3.791,94 (dólares americanos). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e  para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2021.  

1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1005520-18.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) SOLANGE DE MATOS CARVALHO DA SILVA, Brasileira, RG 245817311, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória por parte de Denise Gomes da Silva,
e não localizada a ré defere-se a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias fluídos após o decurso do prazo do presente edital, conteste a ação ou apresente
resposta. Não send o contestada, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial
nos termos do artigo 257 NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 02 e 03/12

12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1005396-37.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ISMENIO LINO RODRIGUES, CPF/MF n° 837.912.138-49, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento
Comum Cível (Adjudicação Compulsória) por parte de Maria de Lourdes de Jesus Martins, e não localizado
o réu defere-se a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) dias fluídos após o decurso do prazo do presente edital, conteste a ação ou apresente resposta. N&at
ilde;o sendo contestada, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial nos
termos do artigo 257 NCPC. Afixe-se e Publique-se o edital. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo-SP. J - 02 e 03/12
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Rotary Kart Club (RKC): Decisão
do campeonato será neste sábado
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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.

Vic, de 22 anos, e Thaina-
ra, de 20, foram convocadas
pela Confederação Brasileira
de Voleibol (CBV) para repre-
sentar o Brasil nos Jogos Pan-
Americanos Júnior de Cali,
para atletas de até 23 anos. Na
estreia, na terça-feira (01.12)
venceram sem dificuldades da
dupla de Antígua e Barbuda por
2 sets a 0 (21/3 e 21/6) e do
Canadá também por 2x0 (21/
16 e 21/6), para alegria de suas
parceiras, Tainá e Sandressa.
Mas quem pensa que as “vete-
ranas” de 26 e 29 anos, respec-
tivamente, passarão os próxi-
mos dias apenas torcendo, se
engana. Na ausência das com-
panheiras oficiais, as duas de-
cidiram unir forças temporari-
amente para disputar a quinta e
última etapa do Circuito Bra-
sileiro Open, que começou
nesta terça-feira em Cuiabá.

“Formar a parceria com a
Tainá foi algo natural. Como
nossas parceiras se juntaram
para representar o Brasil em
Cali, resolvemos jogar juntas
em Cuiabá. Está será a nossa
primeira competição juntas,
mas já nos conhecemos faz
tempo, então isso ajuda no en-
trosamento”, diz Sandressa.  

A dupla se divide entre os
treinos e a torcida pelas par-
ceiras. Uma conexão Cuiabá-
Cali.

“Eu estou acompanhando
os resultados das meninas. Te-
nho certeza que a Vic e a Thai-
nara vão representar o Brasil
muito bem. Fica a nossa torci-
da para que subam no lugar
mais alto do pódio”, diz Tainá 

Apesar da união recente,
a meta para a quinta e última
etapa do Circuito Brasileiro
Open é alta.

“Queremos ser campeãs.
Estou muito feliz e empolga-
da por jogar esta última etapa
e encerrar 2021 ao lado de uma
excelente atleta como a Tainá”,
diz a alagoana Sandressa. 

Tainá concorda: “Eu ainda
não tinha jogado com a San-
dressa, mas ela já foi parceira
da Vic, então a gente treinava
junto com frequência. Ela é

Circuito Brasileiro

Tainá e Sandressa
unem forças na
etapa de Cuiabá

Enquanto treina e compete em Cuiabá, dupla ficará de
olho nos resultados de Vic e Thainara na Colômbia
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Tainá sobe no bloqueio contra Rosi

uma jogadora com muita qua-
lidade na defesa e nas viradas.
Como sou bloqueadora, nosso
jogo casa bem. Temos expec-
tativas muito boas para a com-
petição”.

Na estreia em Cuiabá, nes-
ta quarta-feira (02.12), San-
dressa e Tainá venceram Rosi
Lima/Vivian (AL/PA) por 2 sets
a 0 (21/18 e 21/10) pela pri-
meira rodada do grupo D.

Melhores da temporada
2021 

Cuiabá será a última parada
do Circuito Brasileiro Open de
Vôlei de Praia 2021. Até o fi-
nal desta semana, os atletas es-
colheram aqueles que se des-
tacaram na competição em ca-
tegorias como melhor saque,
melhor bloqueio e melhor le-
vantamento. O público também
pode participar e escolher o
“Craque da Galera” em cada
gênero. Para votar, basta aces-
sar o link (https://
craquedagalera.cbv.com.br/).  

As etapas do Circuito Bra-
sileiro Open de Vôlei de Praia
2021 têm transmissão da Con-
federação Brasileira de Volei-
bol (CBV) no Facebook da en-
tidade e no Canal Vôlei de
Praia TV. Duas semifinais (uma
de cada gênero) e as finais são
exibidas pelo SporTV.   

Na temporada 2021, cada
etapa dá um prêmio de 48 mil
reais para as duplas campeãs. A
Escola de Educação Física do
Exército (EsEFEx), no Rio de
Janeiro (RJ), foi sede da pri-
meira parada, que teve ouro
para Vitor Felipe/Renato An-
drew (PB) e Rebecca/Talita
(CE/AL); da segunda, com tí-
tulos para Evandro/Álvaro Fi-
lho (PB) e Elize Maia/Thâme-
la (ES); e da terceira, quando
Vitor Felipe/Renato Andrew e
Ágatha/Duda (PR/SE) subiram
no lugar mais lato do pódio. A
quarta etapa foi realizada em Ita-
pema (SC), com o terceiro ouro
de Vitor Felipe/Renato Andrew
e título para Bárbara Seixas/Ca-
rol Solberg (RJ). O Banco do
Brasil é o patrocinador oficial
do voleibol brasileiro.

Os grids do RKC são sempre fortes

O campeonato do Rotary
Kart Club (RKC) terá a sua final
neste sábado (4), no Kartódro-
mo de Interlagos (São Paulo/
SP), com a decisão dos títulos
das três categorias. Após oito
rodadas, a liderança do certame
está nas mãos de Leonardo Fer-
reira (Le Mans), Fábio Cunha
(Old Stock) e de Renzo Lima, na
Light, todos com estreita mar-
gem de pontos na frente.

Na categoria Le Mans Leo-
nardo Ferreira lidera com 157
pontos, apenas um de vantagem
sobre Fábio Cunha. Fábio PL
(147), Gustavo Pincelli (142),
Alberto Otazú (141) e Geison
Granelli (136) ainda tem chances
matemáticas de se sagrar campe-
ões. Mesmo não participando de
três etapas, Alberto Otazú (Car-
doso Funilaria e Pintura/Bianchi
Automóveis/AVSP/No Fire Ser-
vices/Rolley Ball/Speed Truck/
Imab Metalúrgica/DKR Luvas /
Lazy Kart/Concept Kart/Itasom)
é o único piloto a terminar as pro-
vas entre os três primeiros e tam-
bém a vencer duas corridas.

Na Old Stock, modalidade
para os pilotos com mais de 35
anos de idade, a ponta da tabela
de pontuação é de Fábio Cunha
(182), folga de apenas um ponto
sobre Fábio PL, que vem de duas
vitórias consecutivas. Os outros
postulantes ao título são Geison
Granelli, com 169, e Leonardo
Ferreira, com 155 pontos. Entre
os pilotos com mais de 50 anos

de idade da Old Stock, Hélio Ma-
tias é o ponteiro com 108, segui-
do de Miguel Sacramento, com
quatro pontos a menos, Sérgio
Compain, com 101 e Jorge Fili-
pe com 100 pontos computados.

Finalmente na Light, para pi-
lotos estreantes e novatos, de-
pois de três vitórias seguidas
Renzo Lima aparece na frente
com 181 pontos, doze de vanta-

gem sobre Hélio Matias, o seu
único adversário na disputa pelo
título de campeão.

Nesta etapa final e festiva e
seguindo o espírito de amizade
e companheirismo do Rotary
Club, o RKC estará coletando
doações de alimentos não pere-
cíveis e brinquedos que serão
destinados à Casa de Acolhida
Filhos Prediletos, Comunidade
Barragem Extremo Sul e AAEB
– Associação dos Amigos dos
Excepcionais do Brooklin.

A programação no sábado
começa com treinos as 12h30,
seguida da prova da Le Mans
(13h00), Light (13h30) e Old
Stock (14h00).

Confira os dez primeiros da
Le Mans depois de oito etapas:
1) Leonardo Ferreira, 157 pon-
tos; 2) Fábio Cunha, 156; 3) Fá-
bio PL, 147; 4) Gustavo Pince-
lli, 142; 5) Alberto Otazú, 141;
6) Geison Granelli, 136; 7) Ro-
gério Cebola, 124; 8) Fernando
Teles, 117; 9) Fábio Noronha,
117; 10) Alexandre Porche, 104.

Visite www.rkcracing.com.br
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Sete ex-pilotos da F-4 estarão
 na F-1 em 2022

Modelo Tatuus F4 T-021 que estreará no Brasil é inédito
no mundo

A Fórmula 4 é a mais jovem
categoria oficial da FIA visando
a formação de pilotos. Surgida
oficialmente apenas em 2014,
seus frutos já são evidentes: na
Fórmula 1, por exemplo, entre as
20 vagas do grid de 2022, sete
(35%) terão saído das fileiras da
Fórmula 4, categoria que estrea-

rá no Brasil também na próxima
temporada. Implantado pela Vicar,
a mesma promotora da Stock Car
Pro Series e da Stock Light, o
Fórmula 4 Brasil Certificado pela
FIA terá como foco o desenvol-
vimento de jovens talentos com
potencial de representar o país
internacionalmente. A “escada”

que leva ao Mundial de Fórmula
1 é formada pela Fórmula 2 (ho-
mologada pela FIA em 1948) e
Fórmula 3 (adotada pela entida-
de máxima do esporte em 1950,
mesmo ano do nascimento ofi-
cial da F-1). “Embora várias
categorias ao longo dos anos
tenham feito o papel de pri-
meiro estágio após o kart, que
é a função natural da F-4, ne-
nhuma foi implantada de uma
forma tão orgânica e estrutu-
rada. A implementação coor-
denada pela FIA nos principais
centros do automobilismo mun-
dial tem sido importante. Daí o
sucesso e o fato de surgirem pi-
lotos de grande qualidade tão ra-
pidamente”, diz Fernando Julia-
nelli, CEO da Vicar.

Números eloquentes – A
relevância da Fórmula 4 na for-

mação dos pilotos é bastante evi-
dente no cenário atual. Basta con-
siderar que 21 dos 25 pilotos que
competiram na Fórmula 2 neste
ano passaram por alguma divisão
do campeonato. Na Fórmula 3 da
FIA, a principal do mundo, 33
dos 35 pilotos também tiveram
passagens em categorias de F-4.

Em 2021, os representantes
da categoria de acesso na F-1
são Lando Norris (McLaren),
George Russell (atualmente na
Williams e confirmado pela
Mercedes em 2022), Lance Stro-
ll (Aston Martin), Pierre Gasly
(AlphaTauri), Mick Schumacher
(Haas) e Yuki Tsunoda (AlphaTau-
ri). Em 2022, o chinês Guanyu
Zhou, vice-campeão de Fórmula
4 italiana em 2015, deve fazer
sua estreia no mundial pela equi-
pe Alfa Romeo.
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Com 84 pilotos Porsche XP Private Cup encerra
temporada em prova de 500 km em Interlagos

Miguel Paludo e Dennis Dirani

O desfecho da temporada
2021 da Porsche XP Private Cup
promete ser apoteótico neste
sábado em Interlagos. O princi-
pal atrativo é a corrida de 500 km
que fecha o Endurance Series.
Serão 84 pilotos em ação para
definir oito títulos. Mas a pro-
gramação é farta, com atividades
desde o fim da manhã até as 20h
da noite. Além da última prova do
ano com os carros de competi-
ção mais produzidos no mundo,
haverá uma parada com centenas
de Porsche de rua e um show do
Jota Quest para encerrar o ano.

Na lista de inscritos para a
corrida de 500 km as estrelas da
categoria se juntam a grandes
nomes das pis tas nacionais e in-
ternacionais. Entre os 37 car-
ros confirmados no grid estão
todos os seis campeões de
Sprint de 2021, a dupla vence-
dora da OAKBERRY All-Star
Race 2021, pilotos campeões
mundiais em categorias de fór-
mula e GT, campeão das 500
Milhas de Indianápolis, campe-
ões e postulantes ao título 2021
da Stock Car, estrela do automo-
bilismo virtual e até mesmo um
trio feminino.

Algumas regras da prova de
500 km são as mesmas das duas

etapas anteriores do Endurance
Series, que tiveram 300 km em
Interlagos e Goiânia e foram ven-
cidas pelos carros #3, de Fran
Lara/Guilherme Salas e #7, de
Miguel Paludo/Dennis Dirani.
Cada equipe é responsável pela
sua estratégia, os pit-stops padro-
nizados têm tempo mínimo (nor-
malmente de 6 minutos), a ordem
de largada é estabelecida pelas
médias das melhores voltas de
dois pilotos de cada carro no qua-
li, cada integrante da tripulação
tem uma quilometragem mínima
a percorrer na prova e são dispu-
tadas simultaneamente provas vá-
lidas por duas categorias que se
subdividem em três subclasses.

Todos competem no geral,
seja na Carrera Cup (com carros
de motor 4.0 equipados com
freios ABS) seja na GT3 Cup
(com carros 3.8). Conforme a
graduação dos integrantes de cada
tripulação, o carro pode ser ainda
enquadrado nas classes Sport ou
Trophy -sendo que os carros Tro-
phy pontuam também na Sport.

As principais diferenças nas
regras da final são a possibilida-
de de competir em trios e não
apenas em duplas e a pontuação.
Dez dos 37 carros inscritos têm
trios relacionados para correr.

Neste caso, mínimo de voltas de
cada piloto é 32 (para as duplas, a
distância mínima é 48 por piloto).
A vitória no geral vale 116 pontos
(contra 68 nas corridas de 300 km)
e nas subclasses 120 (contra 72).

Além dos títulos de Enduran-
ce, a corrida deste sábado vai de-
finir os campeões “Overall” nas
classes Carrera Cup e GT3 Cup.
Neste caso o ranking é apurado
pela soma da pontuação final do
certame de corridas longas com
os tentos acumulados na Sprint
Series após a aplicação dos des-
cartes previstos em regulamento.

O evento será aberto ao pú-

blico geral (ingressos de R$ 50
podem ser adquiridos pelo site
da Porsche XP Private Cup com
antecedência ou na bilheteria do
autódromo no sábado) e terá a
presença de convidados dos pi-
lotos e patrocinadores.

A corrida pode ser acompa-
nhada ao vivo e na íntegra pelo
Sportv 3, portais motorsport.
com e F1 Mania e canais da ca-
tegoria em mídia social -estes
exibem também o quali na sex-
ta-feira. A Band mostrará a lar-
gada e a fase final da prova ao
vivo, além de flashes direto de
Interlagos durante a prova.
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