
O DIA
Nª 25.051 Preço banca: R$ 3,50

Jornal SP

Aumento da Selic afeta poupança,
financiamento imobiliário e FGTS
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Safra de grãos pode chegar a
291,1 milhões de toneladas

SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021www.jornalodiasp.com.br

Com o clima favorável na
maioria das regiões produtoras
de grãos no país, a safra naci-
onal pode chegar a 291,1 mi-
lhões de toneladas na tempo-
rada 2021/22, como revela le-
vantamento divulgado  na
quinta-feira (9) pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab).

Caso se confirme a previ-
são, o volume a ser colhido
será superior em 38,3 mi-
lhões de toneladas, se com-
parado com o ciclo anterior,
o que representa um incre-
mento de 15,1%.

A Conab lembra que, em
novembro deste ano, foi regis-

trado grande volume de chu-
va, chegando a ultrapassar a
média em diversas localidades,
principalmente nas regiões Su-
deste, Centro-Oeste e no
Matopiba (região formada por
áreas majoritariamente de cer-
rado nos estados do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia), o
que favorece o desenvolvimen-
to das culturas de 1ª safra. No
entanto, no Sul do país, a chu-
va registrada não foi suficiente
para atingir a média em gran-
de parte da região.

De acordo com a companhia,
soja e milho seguem como os dois
principais produtos que puxam o
bom resultado.           Página 3

Governo vai concluir até
 o fim do ano 60 ações do

Plano Anticorrupção Página 2

Esporte

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,58
Venda:       5,58

Turismo
Compra:   5,55
Venda:       5,74

Compra:   6,30
Venda:       6,30

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

13º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

A Associação dos Kartistas
de São Paulo vai fazer uma
grande festa de encerramento
da temporada 2021 neste sá-
bado (11), no Kartódromo de
Interlagos, zona sul de São
Paulo. A programação terá iní-
cio no início da tarde com a
decisão da Elite, a principal
categoria da AKSP, e no come-
ço da noite será realizada a
Corrida Maluka.

Como a nona etapa do cam-
peonato que reúne os princi-
pais pilotos da AKSP teve que
ser adiada em virtude da forte
chuva que assolou a região de
Interlagos.                  Página 8

Kartismo: AKSP
encerrará temporada
com Corrida Maluka
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O Papai Noel vai dar a largada na Corrida Maluka

Pietro Fittipaldi confirmado
como piloto oficial de teste e

reserva de 2022 da Haas F1 Team
O relacionamento entre

Uralkali Haas F1 Team e Pietro
Fittipaldi se estenderá pela quarta
temporada consecutiva no Cam-
peonato Mundial de Fórmula 1
de 2022 da FIA, com o piloto
brasileiro continuando no papel
de piloto oficial de testes e re-
serva da equipe americana.

Fittipaldi, que disputou duas
provas na Fórmula 1 pela Haas em
dezembro de 2020 no Grande Prê-
mio de Sakhir e no Grande Prê-
mio de Abu Dhabi - substituindo o
lesionado Romain Grosjean, vol-
tará a apoiar o time de pista ao lon-
go de 2022. Fittipaldi participou
da maior parte das corridas de Fór-
mula 1 como piloto de teste e re-
serva em 2020 e 2021.  Página 8
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Pietro Fittipaldi

A World Surf League
(WSL) anunciou um “Alerta
Amarelo” para o TUDOR Na-
zaré Tow Surfing Challenge
apresentado por Jogos Santa
Casa, que pode ser realizado no
próximo domingo (dia 12) ou
na segunda-feira (13) em Por-
tugal. As previsões indicam
que uma grande ondulação de
oeste/noroeste com ventos fa-
voráveis se dirige rumo à Praia
do Norte, em Nazaré, então a
expectativa é grande para que

Alerta Amarelo para o
TUDOR Nazaré Tow

Surfing Challenge apresentado
por Jogos Santa Casa

o primeiro evento de ondas
gigantes da World Surf Lea-
gue na temporada, aconteça
em um destes dois dias.

Os oficiais do evento es-
tão monitorando a aproxima-
ção desse swell, observando
se as condições irão produzir
ondas na faixa ideal de com-
petição. A próxima chamada
para um possível “Alerta Ver-
de” foi marcada para as 12h00
do sábado em Portugal, 9h00
no Brasil.                Página 8

Cacá Bueno finaliza
temporada da Stock Car

no templo do
automobilismo nacional
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Cacá Bueno disputa neste fi-
nal de semana a última etapa da
temporada 2021 da Stock Car no
Autódromo José Carlos Pace,
em São Paulo, com a equipe
iCarros ACDelco Crown Racing.
Pentacampeão da categoria,
Cacá Bueno é recordista na pis-
ta em triunfos no grid atual e
acredita em bons resultados para

fechar o campeonato.
“Vamos acelerar na última

etapa e, nossa, o ano passou vo-
ando! Em maio, disputamos a
segunda etapa da temporada em
Interlagos e consegui extrair
bons resultados, sendo recor-
dista de ultrapassagens ao ga-
nhar 25 posições e finalizar a
prova no top-5.            Página 8

OMS diz que
proteção de

vacinas
contra

covid-19
é de seis
meses

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) confirma que a
duração da imunização dada
pelas vacinas contra a covid-19
é de seis meses. A estimativa
foi por meio do cruzamento de
vários estudos já realizados.

Kate o’bryan, especialista
em vacinas da OMS, explica que
a proteção de até seis meses não
desaparece completamente de-
pois desse período. Mas duran-
te meio ano, o risco de doença
grave, internação ou morte di-
minui drasticamente.  Página 3

Acordo para
evitar calote
dos EUA e

elevar teto da
dívida avança

O Senado dos Estados Uni-
dos deu um passo em direção
ao aumento do teto da dívida
do governo federal - atualmen-
te em 28,9 trilhões de dólares
- na quinta-feira (9), quando
votou para limitar o debate so-
bre a primeira de duas medi-
das necessárias para fazê-lo,
enquanto o Departamento do
Tesouro pressiona por ação
até a semana que vem.

Além dos 48 democratas do
Senado, 14 senadores republica-
nos e dois independentes votaram
para avançar com o primeiro dos
dois projetos de lei necessários
para aumentar a autoridade de
empréstimos do Departamento
do Tesouro sob um acordo ela-
borado pelo líder da maioria no
Senado, Chuck Schumer, e pelo
líder republicano Mitch Mc-
Connell.                     Página 3
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CoronaVac pode ser
adaptada à variante ômicron

em três meses

FNDE faz repasse
 de R$ 4,2 bilhões em 2021
para alimentação escolar

Turismo em São Paulo
tem alta de 10,1%

Em todo o ano de 2021, o
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE)
transferiu cerca de R$ 4,2 bi-
lhões a estados, municípios e
Distrito Federal para paga-
mento de alimentação escolar.

Pelo segundo ano consecuti-
vo, uma parcela extra do Pro-
grama Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae) foi repas-
sada para auxiliar as escolas
durante a pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19).  Página 4
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Uma nova versão da vacina
CoronaVac efetiva contra a va-
riante ômicron do SARS-CoV-
2 pode estar disponível em até
três meses.

O anúncio foi feito na terça-
feira (7) por Yaling Hu, coorde-
nadora dos estudos sobre a va-
cina na China, durante a abertu-
ra de um seminário internacio-
nal promovido pelo Instituto
Butantan que aconteceu na quin-
ta-feira (09/12) de forma virtu-
al. A instituição produz o imuni-
zante no Brasil em parceira com
a indústria farmacêutica chine-
sa Sinovac Biotech.

“O desenvolvimento de uma
versão da vacina contra a cepa
ômicron poderá ser concluído
em três meses”, afirmou Hu. De
acordo com a pesquisadora, ini-
cialmente serão feitos testes in
vitro de anticorpos neutralizan-

tes contra a nova cepa induzidos
pela vacina, que devem ser con-
cluídos em até duas semanas.
“Temos capacidade de fazer 2
mil ensaios por dia para detec-
ção de anticorpos neutralizan-
tes contra múltiplos vírus”,
afirmou Hu.

Se os testes forem bem-su-
cedidos, uma fórmula da vacina
efetiva contra a ômicron será
avaliada em testes clínicos com
pacientes de diferentes faixas
etárias, cronogramas de imuni-
zação e intervalos de tempo de
aplicação de dose de reforço.

“A capacidade de forneci-
mento da vacina contra a ômi-
cron pode ser de cerca de 1 a
1,5 bilhão de doses por ano”,
disse Hu.

Imunidade em Serrana
Durante o evento foram

apresentados os últimos resul-
tados de eficácia e segurança do
imunizante contra a COVID-19
e os fundamentos científicos do
Projeto S, realizado na cidade de
Serrana (SP).

Os resultados do estudo,
apoiado pela FAPESP, mostra-
ram que a efetividade da Co-
ronaVac foi de 80,5% contra
casos sintomáticos, 95% con-
tra hospitalizações e 94,9%
contra óbitos.

A imunidade coletiva contra
casos sintomáticos foi atingida
com 52% da população adulta da
cidade vacinada, afirmou Mar-
cos Borges, professor da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São
Paulo (FMRP-USP).

“A partir da 13ª semana do
estudo, quando 52% da popu-
lação já tinha sido vacinada,

começarmos a observar uma
redução significativa dos ca-
sos sintomáticos que perdurou
até o final da pesquisa”, afir-
mou Borges.

“Isso demonstra que, com
52% da população completa-
mente vacinada, Serrana atingiu
a imunidade coletiva”, disse
Borges.

A FAPESP apoia, desde
2020, os ensaios clínicos fase
3 da CoronaVac, junto com a ini-
ciativa Todos pela Saúde, do Itaú
Unibanco, assim como as inves-
tigações relacionadas à respos-
ta imune da vacina desenvolvi-
da pela Universidade Oxford
(Reino Unido) em parceria com
a AstraZeneca, realizadas por
pesquisadores da Escola Paulis-
ta de Medicina da Universida-
de Federal de São Paulo (EPM-
Unifesp).

O turismo na capital pau-
lista registrou alta de 10,1%
em outubro, na comparação
com setembro, segundo o Ín-
dice Mensal de Atividade do
Turismo apurado pela Federa-
ção do Comércio Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP).
Em relação ao mesmo perío-
do de 2020, houve crescimen-
to de 43,5%.

Desde abril, a expansão
acumulada foi de 90% na com-
paração com o início do ano.
Em outubro, todas as variáveis
analisadas pelo índice tiveram
alta, com destaque para a taxa
de ocupação hoteleira, que fi-
cou em 58,9% ante os 50,4%
em setembro. A movimenta-
ção de passageiros nos aero-

Turismo em São Paulo
tem alta de 10,1%

portos cresceu 14% em rela-
ção ao mês anterior. Nas rodo-
viárias, esse aumento foi de
10,8% na comparação com se-
tembro.

O faturamento cresceu 6%,
chegando a quase R$ 490 mi-
lhões. O emprego, por sua vez,
cresceu 3,9%, superando o pa-
tamar de 400 mil vagas.

Para a FecomercioSP, ape-
sar do momento favorável, o
cenário de 2022 deve ser di-
ferente. “As variáveis econô-
micas estão pressionadas, a
inflação continua elevada, o
desemprego ainda atinge 13
milhões de pessoas e a taxa
de juros crescente deve fre-
ar ainda mais a economia”,
indicou a entidade. (Agência
Brasil) Poupatempo faz mutirão de

renovação de CNH dias
11 e 18 de dezembro

Com a retomada do calen-
dário de vencimento das Car-
teiras Nacionais de Habilitação
(CNHs), que havia sido sus-
penso durante o período mais
crítico da pandemia, os docu-
mentos vencidos entre março
e abril de 2020 devem ser re-
novados até dia 30 de dezem-
bro deste ano.

Para garantir que todos os
cidadãos possam regularizar a
CNH antes do novo prazo de
vencimento, todos os postos do
Poupatempo realizam um mu-
tirão nos próximos dois sába-
dos do mês de dezembro, dias
11 e 18. O serviço presencial
será oferecido no horário habi-
tual de cada unidade, median-
te agendamento, que pode ser
feito nos canais digitais do pro-
grama de forma gratuita e a
prioridade é atender aqueles
que estejam com a CNH para
vencer ainda neste mês.

Com aumento de 30% na
grade de atendimento, serão
oferecidas cerca de 15 mil va-
gas para a ação. Para marcar
o serviço, a agenda estará dis-
ponível sempre na quinta-fei-
ra anterior à data de atendi-
mento. A primeira abertura
será nesta quinta, dia 9.

“É importante que os mo-
toristas fiquem atentos ao ca-
lendário para regularizar a ha-
bilitação dentro do tempo
determinado. Para garantir o
acesso a todos os cidadãos
neste primeiro mês de ven-
cimento, após a suspensão
do prazo anterior durante a
pandemia, o Poupatempo,
em parceria com o
Detran.SP, ampliou a grade
de atendimento para esse

serviço”, explica Murilo Ma-
cedo, diretor da Prodesp – em-
presa de Tecnologia do Gover-
no de São Paulo, responsável
pela administração do Poupa-
tempo.

A renovação simplificada
pode ser feita pelos canais di-
gitais do Poupatempo, como
o portal –
www.poupatempo.sp.gov.br -
, aplicativo Poupatempo Digi-
tal e totens de autoatendimen-
to, além das plataformas ele-
trônicas do Detran.SP. Para
isso, o motorista não precisa
comparecer presencialmente
em uma unidade, bastando
seguir o passo a passo do aten-
dimento online, realizar o exa-
me médico na clínica indicada
durante o processo e o novo
documento chegará no ende-
reço de cadastro, pelos Cor-
reios.

Entre janeiro e novembro
deste ano, mais de 4,4 milhões
de cidadãos deram entrada ao
processo de renovação da ha-
bilitação no Poupatempo. Des-
se total, mais de 70%, cerca de
3,2 milhões solicitações foram
realizadas de forma online, pelo
site e aplicativo.

“Para facilitar a vida dos
condutores, a renovação da
CNH passou a ser oferecida
nas plataformas digitais do
Detran e do Poupatempo e
essa é uma realidade que veio
para ficar, pois além de ser
prática e segura, ela desburo-
cratiza processos e evita des-
locamentos desnecessários ao
cidadão”, afirma Ernesto Mas-
cellani Neto, diretor-presiden-
te do Detran.SP.

Vale lembrar que motoris-

tas que tenham CNH nas ca-
tegorias C, D ou E precisam
realizar o exame toxicológico
em laboratório credenciado
pelo Senatran com antecedên-
cia, pois o laudo será solicita-
do durante o exame médico.
O exame é válido por dois
anos e meio para menores de
70 anos e tem a mesma vali-
dade da CNH para maiores de
70 anos. Outra opção é o mo-
torista solicitar o rebaixamen-
to de categoria, o que também
pode ser feito pelos canais di-
gitais, inclusive durante o pro-
cesso de renovação simplifica-
da.

“Qualquer motorista pode
solicitar a renovação da car-
teira de habilitação pelos ca-
nais digitais do Poupatempo.
Se o atendimento presencial for
necessário, como nos casos de
transferência interestadual de
endereço, por exemplo, o pró-
prio sistema irá direcioná-lo ao
agendamento, para realizar o
serviço no posto de sua prefe-
rência”, explica Murilo Mace-
do, diretor da Prodesp.

Desde a reabertura das uni-
dades, após o período mais
crítico da pandemia, o Poupa-
tempo atende de forma pre-
sencial prioritariamente os ser-
viços que ainda não estão dis-
poníveis nas plataformas digi-
tais, como a primeira via do
RG, transferência interestadu-
al e alteração nas característi-
cas do veículo, por exemplo,
sempre mediante agendamen-
to prévio.

As demais opções, além da
própria renovação simplifica-
da de CNH, como licencia-
mento de veículos, consulta de

IPVA, Atestado de Anteceden-
tes Criminais, Carteira de Tra-
balho Digital, seguro-desem-
prego, Carteira de vacinação
digital da Covid-19, entre ou-
tros, estão disponíveis nos ca-
nais eletrônicos do Poupatem-
po.

Renovação da CNH
Para renovar a CNH, bas-

ta acessar o portal
www.poupatempo.sp.gov.br
ou aplicativo Poupatempo Di-
gital, clicar em Serviços >
CNH > Renovação de CNH.
Após confirmar ou atualizar os
dados, o motorista agenda e
realiza o exame médico na clí-
nica credenciada indicada pelo
sistema.

Quem exerce atividade re-
munerada ou optar pela inclu-
são do EAR na CNH, precisa
passar também pela avaliação
psicológica e será direcionado
a um profissional credenciado.

Se for aprovado nos exa-
mes, é necessário pagar a taxa
de emissão e aguardar as ori-
entações que serão enviadas
por e-mail pela Secretaria Na-
cional de Trânsito (Senatran)
para acessar a CNH Digital,
que tem a mesma validade do
documento físico, disponível
no aplicativo Carteira Digital
de Trânsito (CDT). O código
de segurança para acessar a
CNH digital também pode ser
consultado pelos canais eletrô-
nicos do Poupatempo.

Para evitar deslocamentos
e proporcionar mais conforto
e comodidade, o cidadão irá
receber a CNH física, pelos
Correios, no endereço indica-
do pelo motorista.

Adultos com ciclo vacinal antiCovid
completo há quatro meses já podem

tomar a dose de reforço
A cidade de São Paulo pros-

segue com sua campanha de va-
cinação contra a Covid-19 na
quinta-feira (9). Estão em fun-
cionamento as 469 Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) e 82
Assistências Médicas Ambula-
toriais integradas com UBSs, as
AMAs/UBSs Integradas, das 7h
às 19h, além dos megapostos,
drive-thrus e farmácias parcei-
ras, das 8h às 17h. Todas as uni-
dades fazem aplicação de pri-
meira dose (D1), segunda dose
(D2) e dose adicional (DA).

Podem receber a dose de re-
forço os adultos que tiveram a
segunda dose aplicada há pelo me-
nos quatro meses. No caso de
quem recebeu a dose única da Jans-
sen há pelo menos dois meses,
uma nova aplicação com a vacina
da Pfizer já pode ser feita.

Os adolescentes de 12 a 17
anos tiveram o prazo para re-
ceber a segunda dose reduzido
para 21 dias após a aplicação
da primeira.

Eles podem comparecer so-
zinhos aos postos, mas devem
apresentar uma autorização as-
sinada por um responsável, con-
forme modelo disponível na pá-
gina Vacina Sampa.

Quem se vacinou fora do
Brasil

Pessoas que receberam a pri-
meira dose de uma vacina em
outro país poderão completar o
ciclo vacinal no Brasil com um
imunizante de outro fabricante.
A vacinação para este grupo se-
gue orientações do Ministério
da Saúde conforme o esquema
abaixo. As variações seguem a

plataforma de produção dos
imunizantes.

Vacina da Moderna – com-
pletar com Pfizer

Sputnik – completar com
AstraZeneca

Sinopharm – completar com
Coronavac

O que levar
Na unidade de vacinação, é

obrigatório apresentar um docu-
mento de identificação, prefe-
rencialmente CPF e cartão SUS.
Para aplicação da segunda dose
ou dose de reforço, é necessá-
rio apresentar também o cartão
de vacinação contra a Covid-19,
físico ou digital.

O site De Olho na Fila ajuda
a evitar aglomerações e filas nos
postos ao exibir a movimenta-
ção de pessoas. Além disso, a

plataforma também informa
onde encontrar os imunizantes
para aplicação da segunda dose.

Serviço – Vacinação contra
a Covid-19 na capital

Sendo: D1 – dose 1, D2 –
dose 2 e DA – dose adicional

9 de dezembro de 2021
(quinta-feira)

Megapostos, drive-thrus e
farmácias: vacinação D1, D2 e
DA. Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs): vacinação D1, D2 e
DA. Funcionamento das 7h às
19h.

AMAs/UBSs Integradas:
vacinação D1, D2 e DA. Funci-
onamento das 7h às 19h.

A lista completa de endere-
ços dos postos de vacinação
está na página Vacina Sampa.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador e ex-presidente Donato (PT) será candidato pra

ALESP. Levará sua história, sempre ao lado do jornalista Everal-
do Gouveia, ex-presidente do Sindicato Jornalistas (SP)

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) vai fechando seu 1º ano com algumas

conquistas importantes. Uma delas foi ter a esposa e 1ª Dama
Regina, tocando o novo Fundo Social paulistano

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado Gil Diniz, eleito em 2018 com o federal Eduardo

Bolsonaro (ambos PSL), seguirá e dobrará novamente em 2022.
Eles vão pro PL, do recém-filiado Jair Bolsonaro

.
GOVERNO (São Paulo)
Caso seja o candidato do Bolsonaro ao governo paulista, o

ministro (Infraestrutura) Tarcísio poderá ter um vice que tenha
história na área do Direito e da Justiça estadual

.
CONGRESSO (Brasil)
Históricos parlamentares petistas não abrem o jogo, mas não

concordam com o Lula atrair o ex-governador paulista Alckmin
pra ser vice. Ele acusava os petistas de corruptos e ladrões

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro poderá ter o maior tempo de propaganda (rá-

dio e televisão), através da soma do agora seu PL, PP, Republi-
canos e demais partidos com perfil conservador e liberal

.
PARTIDOS
Passando por cima da CUT petista, Lula combinou com o

deputado federal Paulinho da Força (Sindical) que dê a legenda
pro ex-governador paulista Alckmin (ex-PSDB), pra ser vice ...

.
POLÍTICOS
... numa chapa que atrairia o apoio de legendas que - embora

tais ideologias tenham falido no Século 20 - ainda são chamados
de centro-direita. Mudam rótulos, ficam conteúdos ...

.
(Brasil)
... Em fevereiro 2022, começa o desfile do ‘carnaval políti-

co’ com o bloco União (44), desfilando com a fantasia que era
usada pelo DEM e PSL até 2020. São as variantes das legendas

.
M Í D I A S
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OMS diz que proteção de
vacinas contra covid-19

é de seis meses
A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirma que a du-

ração da imunização dada pelas vacinas contra a covid-19 é de
seis meses. A estimativa foi por meio do cruzamento de vários
estudos já realizados.

Kate o’bryan, especialista em vacinas da OMS, explica que a
proteção de até seis meses não desaparece completamente de-
pois desse período. Mas durante meio ano, o risco de doença
grave, internação ou morte diminui drasticamente.

As informações de Kate foram dadas na quinta-feira (9), em
entrevista coletiva.

A OMS indica que o risco de infecção por covid-19 é baixo
durante seis meses após a aplicação da vacina.

África
Em nota divulgada na quinta-feira, a organização informou

que o número de casos de covid-19 na África quase duplicou em
uma semana, mas salientou que “há sinais de esperança”, já que
o número de hospitalizações se mantém baixo.

A OMS adiantou que a investigação está sendo intensificada
para determinar se a variante Ômicron é responsável pelo núme-
ro de casos na África. Houve mais 107 mil casos na última se-
mana, quase o dobro dos 55 mil da semana anterior.

“Cinco países representaram 86% dos casos da última se-
mana, com a África Austral registrando a maior subida, de 140%,
principalmente motivada pelo aumento na África do Sul”, acres-
centa o comunicado.

A OMS destaca, no entanto, que o aumento de casos não pa-
rece ter uma correspondência com o número de hospitalizações,
o que permite antever que apesar de muito contagiosa, a variante
Ômicron não é mais perigosa que as anteriores.

“Os dados que estamos recebendo da África do Sul indicam
que a Ômicron pode causar uma doença menos severa”, já que o
número de hospitalizações está em 6,3%, “o que é muito baixo
comparado com o mesmo período, quando o país enfrentava o
pico da variante. Delta, em julho”, diz a organização.

O continente africano representa 46% dos quase mil casos
de Ômicron registrados por 57 países em várias regiões do mun-
do, dez deles africanos. (Agencia Brasil)

Acordo para evitar calote
 dos EUA e elevar teto da

dívida avança
O Senado dos Estados Unidos deu um passo em direção ao

aumento do teto da dívida do governo federal - atualmente em
28,9 trilhões de dólares - na quinta-feira (9), quando votou para
limitar o debate sobre a primeira de duas medidas necessárias
para fazê-lo, enquanto o Departamento do Tesouro pressiona por
ação até a semana que vem.

Além dos 48 democratas do Senado, 14 senadores republi-
canos e dois independentes votaram para avançar com o primei-
ro dos dois projetos de lei necessários para aumentar a autori-
dade de empréstimos do Departamento do Tesouro sob um acor-
do elaborado pelo líder da maioria no Senado, Chuck Schumer,
e pelo líder republicano Mitch McConnell.

O Senado votou por 64 a 36 para possibilitar a aprovação da
proposta que estabelece um procedimento acelerado de trami-
tação.

A Câmara pode votar o projeto de lei em si, que define re-
gras aceleradas para aumentar o limite da dívida, já na sexta-fei-
ra. Se for aprovada, as duas Casas do Congresso precisarão votar
na semana que vem um segundo projeto de lei que, de fato, au-
menta o limite da dívida.

O presidente Joe Biden deve sancionar os dois projetos de
lei assim que forem aprovados.

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira esta primei-
ra proposta para contornar a regra de “obstrução” do Senado e,
em última instância, aumentar a permissão federal para emprés-
timos por uma maioria simples de votos.

“Estou otimista de que, após a votação de hoje, estaremos
num caminho direto para evitar um calote catastrófico”, disse
Schumer em um discurso ao Senado.

O acordo Schumer-McConnell sobre o teto da dívida acon-
tece apenas dois meses depois de o Congresso concordar com
um aumento de curto prazo do teto da dívida, para evitar um ca-
lote sem precedentes do governo federal de suas obrigações, o
que teria implicações catastróficas para a economia mundial.
(Agencia Brasil)

Com o clima favorável na
maioria das regiões produtoras
de grãos no país, a safra nacio-
nal pode chegar a 291,1 milhões
de toneladas na temporada
2021/22, como revela levanta-
mento divulgado  na quinta-fei-
ra (9) pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).

Caso se confirme a previsão,
o volume a ser colhido será su-
perior em 38,3 milhões de to-
neladas, se comparado com o
ciclo anterior, o que representa
um incremento de 15,1%.

A Conab lembra que, em no-
vembro deste ano, foi registra-
do grande volume de chuva, che-
gando a ultrapassar a média em
diversas localidades, principal-
mente nas regiões Sudeste, Cen-
tro-Oeste e no Matopiba (região
formada por áreas majoritaria-
mente de cerrado nos estados do
Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia), o que favorece o desen-
volvimento das culturas de 1ª
safra. No entanto, no Sul do país,
a chuva registrada não foi sufi-
ciente para atingir a média em
grande parte da região.

De acordo com a companhia,
soja e milho seguem como os
dois principais produtos que pu-
xam o bom resultado. Para a ole-
aginosa é esperada uma amplia-
ção de 3,7% na área a ser seme-
ada, chegando a 40,3 milhões de
hectares. A produtividade tende
a se manter próxima à obtida na
safra anterior, estimada atual-

mente em 3.539 kg/ha. Com
isso, é esperada uma colheita de
142,8 milhões de toneladas, de-
sempenho que mantém o país
como o maior produtor mundi-
al de soja.

No caso do milho, informa a
Conab, a expectativa de cresci-
mento é de 34,6% na produção
total, com um volume previsto
em 117,2 milhões de toneladas.
O alto percentual reflete a recu-
peração nas produtividades,
principalmente da segunda safra
do cereal, que foi impactada ne-
gativamente no ciclo 2020/21
pelas adversidades climáticas
registradas.

Segundo a Conab, há expec-
tativa de crescimento também na
área de plantio do algodão. A
previsão é que o cultivo ocorra
em uma área de 1,49 milhão de
hectares, resultando em um au-
mento da produção. Apenas para
a colheita da pluma da fibra é
esperado um aumento de 10,7%
em comparação à safra 2020/
21, chegando a 2,6 milhões de
toneladas.

Para o feijão, a Conab espe-
ra um aumento na produção im-
pulsionada pela melhora na pro-
dutividade das lavouras. Mesmo
com a expectativa de menor área
semeada, somando-se as três
safras, os produtores da legumi-
nosa deverão colher 3,1 milhões
de toneladas. Já para o arroz, a
estimativa é de manutenção da
área de cultivo com uma leve

queda na produção de 2,5%, fi-
cando em torno de 11,5 milhões
de toneladas.

Em fase final de colheita, o
trigo está com produção estima-
da em 7,8 milhões de toneladas,
um novo recorde para o país.

Área
O crescimento da produção

acompanha a elevação da área
plantada. Segundo a estatal, os
agricultores brasileiros destina-
rão cerca de 72 milhões de hec-
tares para o plantio dos grãos,
incluindo culturas de 1ª, 2ª e 3ª
safras, aumento de 4,3% sobre
o período 2020/21.

Mercado externo
Em relação ao mercado ex-

terno, os preços internacionais
do algodão continuam em pata-
mares elevados, influenciados
pelo déficit produtivo da fibra
no mundo. A expectativa de ex-
portações se manteve estável
neste levantamento, podendo
chegar a 2 milhões de tonela-
das. A maior rentabilidade do
produto sobre o milho pode in-
fluenciar na decisão de alguns
produtores.

Segundo a Conab, o cereal,
por sua vez, encontra cenário
distinto entre mercado interno
e externo. Enquanto que no pa-
norama doméstico os preços
tendem a entrar em estabilida-
de, após o registro de queda nas
últimas semanas, as cotações

internacionais estão em alta, si-
nalizando a preocupação com a
condição climática adversa no
sul da América do Sul, bem
como a recuperação da deman-
da por etanol de milho, princi-
palmente nos Estados Unidos.

As exportações na safra
2020/21 tiveram um novo ajus-
te, com os embarques previstos
em 19,2 milhões de toneladas.
Para o ciclo 2021/22 é espera-
da uma recuperação dos volu-
mes exportados com vendas pró-
ximas a 36,68 milhões de tone-
ladas.

A soja também apresenta pre-
ços próximos da estabilidade no
mercado interno, mesmo com a
elevação das exportações brasi-
leiras. A estimativa é que sejam
exportadas 85,8 toneladas do
grão e que o consumo interno
gire em torno de 48,4 toneladas.

Quanto ao arroz, diz a Conab,
o produto apresenta desvaloriza-
ção nos preços pagos aos pro-
dutores neste segundo semestre.
Movimento atípico para o perí-
odo de entressafra, mas, expli-
cado pela maior oferta do pro-
duto uma vez que no primeiro
semestre deste ano foi regis-
trado um menor volume de co-
mercialização do que anos an-
teriores. A perspectiva é que
haja uma leve recuperação nos
estoques de passagem no final
da safra 2021/22, estimado em
2,4 milhões de toneladas.
(Agencia Brasil)

Pesquisa da Associação Bra-
sileira de Supermercados
(Abras) aponta crescimento de
4,95% no consumo entre as fa-
mílias brasileiras no mês de ou-
tubro, na comparação com se-
tembro. Houve, entretanto, desa-
celeração de 0,24% em relação
a outubro de 2020. No acumula-
do dos dez primeiros meses do
ano, foi registrado alta de 3,14%.

O levantamento inclui o ín-
dice Abrasmercado, medição
feita com uma cesta de 35 pro-
dutos de largo consumo, como
alimentos (incluindo cerveja e
refrigerante), higiene, beleza e
limpeza doméstica.

No mês de outubro, o gasto
com esses produtos manteve a
tendência de alta e fechou em

Consumo das famílias
cresceu 4,95%

em outubro
R$ 700,04, aumento de 2,20%
em relação a setembro. No
comparativo com outubro do
ano passado, a cesta ficou mais
cara em 17,27%. Cuiabá apre-
sentou a cesta mais barata do
país (R$ 540,07), enquanto Por-
to Alegre teve a cesta mais cara,
no valor de R$ 795,45.

Os grandes vilões da alta do
preço, na comparação de setem-
bro com outubro deste ano, fo-
ram o tomate (28,77%), a batata
(24,05%), o frango congelado (
6,33%), o café torrado e moído
(6,11%) e o açúcar (4,79%). Ti-
veram as maiores baixas a cebo-
la, o feijão e o extrato de tomate,
com quedas de 5,17%, 2,27% e
1,95%, respectivamente. (Agen-
cia Brasil)

Projetos de agricultura sustentável
vão receber US$ 1,2 bi do BID

Os projetos sustentáveis
da agricultura brasileira vão
ter acesso a uma nova linha de
crédito de US$ 1,2 bilhão do
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), de acor-
do com informações do Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa).

Parte dos recursos, US$
230 milhões, será aplicada
pelo ministério no Programa

de Apoio ao Desenvolvimen-
to Agropecuário no Nordeste
(AgroNordeste).

O valor será investido no
desenvolvimento de oportuni-
dades econômicas em cadei-
as de valor agropecuárias, na
regularização fundiária e am-
biental. Também serão bene-
ficiados projetos para ampli-
ação da área livre de moscas-
das-frutas existente no Rio

Grande do Norte e no Ceará,
e na Consolidação da Área de
Proteção Fitossanitária de
moscas-das-frutas na região
do Vale do São Francisco.

Os recursos vão benefici-
ar associações e cooperativas
de produção de mel do Piauí,
de produção de manga e ovi-
nocultura do Rio Grande do
Norte, de peles, couros e ovi-
nocaprinocultura da Paraíba,

de leite de Sergipe leite, en-
tre outros. No total, mais de
166 mil produtores, organiza-
dos ou não em associações e
cooperativas, devem ser bene-
ficiados.

As linhas de crédito do BID
ficarão disponíveis por dez
anos e os projetos devem ser
considerados prioritários pelo
Plano Estratégico 2020-2031
do Mapa. (Agencia Brasil)

Produção industrial cai puxada
 por cinco estados, diz IBGE

Cinco estados foram os res-
ponsáveis pela queda de 0,6% da
produção da indústria nacional
na passagem de setembro para
outubro deste ano, entre eles São
Paulo, maior parque industrial
do país, com um recuo de 3,1%.
Os outros locais foram Santa
Catarina (-4,7%), Pará (-4,2%),
Minas Gerais (-3,9%) e Espíri-
to Santo (-1%). Os dados foram
divulgados  na quinta-feira (9),
no Rio de Janeiro, pelo Institu-

to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

A queda nacional não foi mai-
or porque nove dos 15 locais pes-
quisados tiveram alta na produ-
ção no período, com destaque
para Nordeste (5,1%), Mato
Grosso (4,8%) e Ceará (4,1%).
Goiás manteve-se estável.

Na comparação com outubro
de 2020, 13 dos 15 locais pes-
quisados tiveram recuo, sendo
os maiores deles observados no

Pará (-14,2%), Santa Catarina (-
12,5%), São Paulo (-12,3%) e
Amazonas (-11,9%). Rio de Ja-
neiro e Espírito Santo foram os
únicos estados com alta, respec-
tivamente de 6,6% e 6,1%.

Em alta
No acumulado do ano, dez

dos 15 locais analisados tiveram
alta, com destaque para Santa
Catarina (13,8%), Minas Gerais
(12%) e Paraná (11,2%). Dos

cinco locais em queda, Bahia
apresentou a maior retração: -
13,1%.

Altas em dez dos 15 locais
também foram registradas no
acumulado de 12 meses, tam-
bém com destaque para Santa
Catarina (13,9%), Minas Gerais
(11,9%) e Paraná (12%). E a
Bahia, mais uma vez, teve a mai-
or queda (-10,8%), entre os cin-
co locais com perda na produ-
ção. (Agencia Brasil)

Aumento da Selic afeta poupança,
financiamento imobiliário e FGTS
Com a elevação da taxa bá-

sica de juros, a Selic, anuncia-
da na quarta-feira (8) pelo Ban-
co Central, de 7,75% para
9,25% ao ano, o cálculo do ren-
dimento da poupança volta para
a regra antiga.

A nova taxa básica também
afeta financiamentos imobiliá-
rios e a correção do saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).

Taxa Referencial
Isso acontece porque a Taxa

Referencial (TR), que estava
zerada, vai subir com o aumen-
to da taxa Selic.

A TR é calculada pelo Ban-
co Central a partir dos juros
das Letras do Tesouro Nacio-
nal (LTN), que variam seguin-
do a Selic.

A Taxa Referencial é usada
como indexador para a corre-
ção das aplicações da caderne-
ta de poupança, das prestações
dos empréstimos do Sistema
Financeiro da Habitação e do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).

No caso do FGTS, a corre-
ção do saldo é a TR mais 3%. E
nos empréstimos para a com-

pra da casa própria, a taxa cor-
rige as prestações.

Segundo o diretor Executi-
vo de Estudos e Pesquisas Eco-
nômicas da Associação Nacio-
nal de Executivos (Anefac),
Miguel José Ribeiro de Olivei-
ra, a estimativa é que a TR fi-
que em torno de 0,05%. Olivei-
ra lembrou que quando a Selic
estava em 9,25% ao ano, em
julho de 2017, a TR chegou a
0,0623%. Mas só será possível
conhecer a nova taxa quando o
Banco Central divulgar o cálcu-
lo mensal da TR referente a de-
zembro.

“A TR não vai subir para um
patamar que inviabilize o paga-
mento das prestações do finan-
ciamento imobiliário porque
estará em um percentual baixo”,
disse.

Poupança
De acordo com a legislação,

quanto a Selic é igual ou inferi-
or a 8,5% ao ano, a remunera-
ção dos depósitos de poupança
é composta pela TR mais 70%
da taxa Selic mensalizada.

Com a Selic acima de 8,5%
ao ano, a poupança volta a ren-
der TR mais 0,5% ao mês

(6,17% ao ano).
Segundo simulação da Ane-

fac, com uma aplicação no va-
lor de R$ 10 mil pelo prazo de
12 meses, o investidor acumu-
la rendimento de R$ 680, tota-
lizando R$ 10.680 ao final des-
se período.

De acordo com a Anefac, a
poupança ganha em rendimen-
tos dos fundos de renda fixa,
principalmente nas aplicações
de baixo valor, porque há co-
brança de taxas de administra-
ção mais altas. Nos investimen-
tos em poupança, não há cobran-
ça de taxa de administração.

“Assim, a caderneta de pou-
pança vai continuar sendo uma
excelente opção de investimen-
to, principalmente sobre os fun-
dos cujas taxas de administra-
ção sejam superiores a 1% ao
ano”, explica a Anefac.

Inflação
Apesar do aumento do ren-

dimento, a poupança ainda per-
de para a inflação. A expectati-
va de analistas de mercado é que
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (IPCA) fique aci-
ma 10%.

Mas não é só a poupança que

perde para a inflação. “Com in-
flação acima de 10% no ano,
todos os investimentos de ren-
da fixa, variável, poupança, CDB
perdem para inflação. Mas o
Banco Central sinalizou que vai
continuar subindo a Selic. À
medida que as taxas vão subin-
do, os investimentos tendem a
voltar a ganhar da inflação”, dis-
se Oliveira.

Copom
Em comunicado após a reu-

nião, o Comitê de Polí t ica
Monetária (Copom) do Ban-
co Central informou que “o
ciclo de aperto monetário,
aumento da Selic” deve avan-
çar “significativamente em
terr i tór io contracionis ta”,
ou seja, com mais altas de
juros. “O Comitê irá perse-
verar em sua estratégia até
que se consolide não apenas
o processo de desinflação
como também a ancoragem
das expectativas em torno de
suas metas de inflação”.

“Para a próxima reunião, o
comitê antevê outro ajuste da
mesma magnitude (1,5 ponto
percentual)”, informou o comi-
tê. (Agencia Brasil)



COMUNICADO EXTRAVIO
Comunicamos o extravio das duas vias originais do requerimento do empresário e
declaração de enquadramento de ME sob o protocolo da JUCESP 1.110.007/14-0,
para regularização dos B.A.s nº 1.060.004/15-0 e 1.060.005/15-3, com etiqueta de
registro 35129839930, sessão de 22/10/2014, referente a empresa JEAN RODRIGO
DA SILVA, devidamente cadastrado no CNPJ 21.269.663/0001-86, sito a Avenida
Monte Pirapiraqua, 529 -A  Jd Camargo Novo - São Paulo/SP - CEP 08120-560,
segundo orientações do protocolo de exigência da JUCESP 0.777.594/21-3 de 23/
09/2021.

Recuperação Judicial n. 5001423-31.2019.24.0023 Autor: BURGUER BREAK
COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DE BURGUER BREAK COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA. Em cumprimento a decisão do Evento 572, letra “c”, ficam intimados todos os
credores sujeitos e habilitados nos autos do processo de  Recuperação Judicial da
empresa BURGUER BREAK COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA., CNPJ sob o n. 26.300.056/0001-55, a apresentarem seus dados bancários
para recebimentos dos créditos nos termos do Plano de Recuperação Judicial
Homologado.  Os dados bancários deverão ser apresentados nos autos do processo
e ao Sr. Administrador Judicial, Dr. Luiz Fernando Alves Rodrigues através do e-mail
secretaria@rodriguesadvocacia.com Florianópolis (SC), 2 de dezembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0040850-58.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Henrique Dada Paiva,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valdinar Pereira de Santana, CPF 087.595.828-12, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Educação e
Comunicação Supero – EC Ltda. 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, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 45.560,13 (julho/2017), 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 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 08 de outubro de 2021. 09 e 10.12

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1129915-52.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LÍGIA DAL
COLLETTO BUENO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CHI HEI PAK, CPF 070.920.498-14, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Editora Cered Centro de Recursos Educacionais Ltda, objetivando
a cobrança de R$ 1.991,34 (dez/2018), referente material didático vendido no ano letivo de 2014 ao filho da
requerida. Encontrando-se a ré 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 10 de novembro de 2021. 09 e 10.12

ABC71 Soluções em Informática S.A.
CNPJ/ME nº 63.027.692/0001-81 - NIRE: 3530046748-5

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da ABC71 Soluções em Informática S.A. Convocados para a Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada presencialmente no dia 20 de dezembro de 2021, às 17 horas, em primeira convocação, na sede da
Companhia na Alameda Santos, 1000, 4º andar, São Paulo - SP, CEP 01418-902, a fim de deliberar acerca da seguinte
ordem do dia: (i) exercício do direito preferência, pela Companhia, para aquisição de 34.226 ações ordinárias ofertadas
pela acionista Valdecir Murari Aguilera. A notificação de oferta se encontra à disposição na sede social, podendo 
ser disponibilizada por e-mail ao acionista que assim requisitar; (ii) destinação das ações (tesouraria ou cancelamento), 
se adquiridas pela Companhia; (iii) saída de Valdecir Murari Aguilera do cargo de Diretora Administrativa da Companhia; 
(iv) alteração do Estatuto Social da Companhia, em especial os artigos 2º, 5º, 12º, 13º, 14º, 17º, 18º, 19º, 21º, 25º e
inclusão de artigo sobre mediação e eleição de foro, podendo deliberar outras alterações nos capítulos que regulam as
deliberações da assembleia geral, a administração e representação da Sociedade, a destinação de lucros e a
transferência de ações. No caso de o acionista ser representado por procurador, esse deverá apresentar instrumento de
mandato, o qual deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, e ser acionista, administrador da companhia ou 
advogado, bem como a cópia do documento hábil de identidade do procurador.

São Paulo, 09 de dezembro de 2021
Antônio Flávio Barbosa - Diretor Presidente
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 38ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agrongeócio da 1ª e 2ª Série da 38ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 27 de dezembro de 2021 às 10H00 de forma exclusivamente remota 
e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio 
de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos 
do Agronegócio da Emissão celebrado em 03 de maio de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.
cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em 
segunda convocação, nos termos da cláusula 12.2.3, será com qualquer número de presentes e o quórum de deliberação 
será por 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. Para Fins de Quórum presentes à Assembleia 
Geral de Titulares de CRA, desde que presentes à Assembleia Geral de Titulares de CRA, no mínimo, 30% (trinta por 
cento) dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua 
página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102297-06.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a CELMA CRISTINA RODRIGUES, RG 29579520, CPF 798.359.539-53 e ALVARO JOAO DA 
SILVEIRA, RG 7074107, CPF 070.693.599-34, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 

nºs 01166767, 01166765, 01166771, 01166774, 01166777, 01166778, 01210856, 01212960, 01214553, 01214949, 
01217778, 01217961, 01221247, 01222578, 01231107, 01234852 e 01270045. Estando os requeridos em lugar 

considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras 

Cyrela Recife Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 09.451.853/0001-14 - NIRE 35.222.194.021

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 04.11.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totali-
dade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações 
Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 26.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos ter-
mos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 26.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país 
o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social passa de R$ 259.855.951,00 para R$ 233.855.951,00. 
2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a alteração 
do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.11.2021. Sócio: Cy-
rela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Celso Antonio Alves - Sigrid Amantino Barcelos

Infra SP Participações e Concessões S.A. 
CNPJ 29.209.677/0001-16 - NIRE 35300511034 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25.11.2021
1. Data, Hora e Local: 25.11.2021, às 08h00, na sede da Infra SP Participações e Concessões S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, 4º andar, Bloco B, sala 01, 04551-065. 2. Presença: 
Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença 
das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e 
apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 
da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do 
artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidência: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio. 6. Deliberações: 
Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar 
a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LS.A. 6.2. Aprovar o 
destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31.12.2020 (deduzido ou acrescido, 
pro rata die de eventuais movimentações ocorridas até 31.10.2021, exceto quanto ao resultado do próprio 
exercício), no valor bruto de R$ 14.534.263,96, correspondentes a R$ 8,93073061995 por lote de mil (1.000) 
ações ordinárias ou, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 
9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R$ 12.354.124,37 correspondentes a R$ 7,59112102782 por lote de mil 
(1.000) ações ordinárias. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos até 30.11.2021, conforme 
base acionária da presente data e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2021, 
ad referendum da AGO que analisar as demonstrações financeiras deste exercício social. 7. Encerramento: 
Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, 
é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. 
São Paulo/SP, 25.11.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro 
Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha; (2) CIIS - Companhia de 
Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha. Certifico que a presente é cópia 
fiel do original lavrado no Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com 
Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. 
JUCESP 575.240/21-0 em 03.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/ME 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Novembro de 2021
Data, Hora e Local: Realizada em 26 de novembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da União Química Farmacêutica
Nacional S.A. (“Companhia”) localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90, Centro, CEP 06900-000, na Cidade de Embu-
Guaçu, Estado de São Paulo. Convocação: Realizada a convocação, nos termos do artigo 124, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), editais publicados no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e no jornal O Dia, nos dias 12/11/2021, 13/11/2021 e 17/11/2021. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo
artigo 127 da Lei Sociedades por Ações e estiveram presentes acionistas representando a maioria do capital social da Companhia,
conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença dos Acionistas”. Presentes ainda o
Presidente do Conselho Fiscal Sr. Luiz Guimarães e Diretor da Companhia, o Sr. Sergio Eduardo Aparecido Costa Freire.
Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Eduardo Aparecido Costa Freire e Secretariada por Juliana Olivia F. L. S. Martins.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação do aporte de capital, a título de investimento, para a Songbook Holding B.V; (ii) a
retificação dos itens “Data, Hora e Local” e “Convocação” previstos na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de
outubro de 2021, conforme registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo no dia 18/10/2021 sob o nº 505.918/21-3;
Deliberações: Não obstante a regularidade da convocação para a realização desta Assembleia Geral Extraordinária, foi
constatado o não comparecimento da acionista Cleide Marques Pinto. Ante a existência do quórum de instalação, o Presidente da
Mesa fez ampla exposição da situação da sociedade e a totalidade dos acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas,
deliberaram pela aprovação: (i) da realização, pela Companhia, do aporte de capital, a título de investimento, a ser realizado pela
Companhia a Songbook Holding B.V (“Songbook”), no valor de até USD 112.000.000,00 (cento e doze milhões de dólares) (“Aporte
Songbook”) e a respectiva autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para prática de todos e quaisquer atos
necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das aprovações previstas neste
item, incluindo, sem limitação, a celebração de todo e qualquer documento e/ou contrato (inclusive seus aditamentos, conforme o
caso) necessário para a implementação do Aporte Songbook; (ii) da retificação dos itens “Data, Hora e Local” e “Convocação” da
Ata da AGE de 13.10.2021, de modo que, (a) no item “Data, Hora e Local”, onde se lê: “10:00 horas”, leia-se: “11:00 horas”; e (b)
no item “Convocação, onde se lê: “Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade
do capital social com direito a voto”, leia-se: “Realizada a convocação, nos termos do artigo 124, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e no jornal “O Dia” nos dias 01/10/2021, 02/10/2021 e 05/10/2021”. Mantidos todos os demais termos e condições previstos na AGE
de 13.10.2021 que não tenham sido expressamente retificados nos termos desta Assembleia. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que, uma vez lida, achada
conforme e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. Embu-Guaçu, 26 de novembro de 2021. Sergio Eduardo
Aparecido Costa Freire - Presidente da Mesa; Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária da Mesa. Acionistas: Robferma
Administração e Participações Ltda. - p.p Juliana Olivia Ferreira Loureiro dos Santos Martins; Cleita de Castro Marques - p.p Juliana
Olivia Ferreira Loureiro dos Santos Martins; MJP Administração e Participações - Sociedade Simples Limitada. - p.p Juliana Olivia
Ferreira Loureiro dos Santos Martins. JUCESP nº 573.143/21-3 em 02/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1011324-91.2019.8.26.0005 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fá-
bio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré MARIA ELISABETE SILVA MAR-
TINS, Brasileira, CPF 322.192.378-34, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de 
Posse por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- 
CDHU, objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à 
Rua Dom João Peres de Aboim, NR: 156, B: 04, AP: 24D, Conjunto Habitacional SP (Encosta Norte E 3I), 
Itaim Paulista, São Paulo - SP, CEP 08131-310, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado 
entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu 
a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse do bem. Encontrando-se a corré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação propos-
ta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresen-
te resposta. Não sendo contestada a ação, a corré será considerado revel, caso em que será nomeado cu-
rador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008210-58.2019.8.26.0007 O(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 aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA(S) 
Renato da Silva Pereira CPF 331.851.328-82, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo que lhes move Banco 
Bradesco S/A. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por 
edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD (fls 285/287 R$1.084,28 Banco -
Mercadopago.Com Representações LTDA), por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para que em 05 
dias se manifeste quanto ao disposto no § 3 do art. 854 do CPC, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 
dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                               [10,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002633-91.2020.8.26.0704 A MM.Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível,do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a NOVA CONSULTORIA E INVESTIMEN-TOS LTDA., CNPJ 32.618.744/0001-60, que 
JEFFERSON LIMONGELLI GOULART ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando seja julgada procedente, 
rescindindo o contrato assinado, condenando a ré a restituir o valor de R$ 202.500,00, bem como, ao pagamento dos 
lucros do contrato, condenando ainda a indenizar o autor por perdas e danos, além das custas e despesas 
processuais,bem como, de honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se EDITAL de CITAÇÃO, 
para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. SP, 12/11/2021                                   [10,13] 

Governo vai concluir até o fim do
ano 60 ações do Plano Anticorrupção

Nacional
Jornal O DIA SP
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Os resultados do primeiro
ano do Plano Anticorrupção do
Governo Federal foram detalha-
dos na quinta-feira (9) em evento
alusivo ao Dia Internacional con-
tra a Corrupção, comemorado
hoje. Do total de 153 ações pre-
vistas para serem entregues até
2025, 60 serão concluídas até o
final de dezembro de 2021, o que
representa 39% de execução se-
gundo dados da Controladoria-
Geral da União (CGU).

O plano, desenvolvido pelo
Comitê Interministerial de Com-
bate à Corrupção (CICC), reúne
ações a serem entregues pelo
governo com o objetivo de apri-
morar os mecanismos de preven-
ção, detecção e responsabiliza-
ção por atos de corrupção. “A
iniciativa busca refletir e reforçar
o compromisso do Brasil com o
enfrentamento à corrupção e ali-
nha-se aos esforços já materiali-
zados em 2019 no Pacote Anticri-
me e Anticorrupção”, diz nota da
CGU.

“Pela primeira vez em nossa
história fizemos um diagnóstico
da estrutura anticorrupção bra-

sileira, e, com base nas recomen-
dações internacionais, nas boas
práticas e nas necessidades de
melhoria das medidas já imple-
mentadas no país, geramos um
Plano com 142 ações iniciais que
hoje foram ampliadas para 153,
todas elas vinculadas às compe-
tências dos órgãos do Poder Exe-
cutivo Federal”, disse o ministro
da Controladoria-Geral da União
(CGU), Wagner Rosário, que co-
ordena o CICC.

O ministro da CGU destacou
as entregas realizadas, como a
publicação das notas fiscais ele-
trônicas de compras públicas no
Portal da Transparência; a pro-
posta de projeto de lei sobre a
regulamentação da representação
privada de interesses (lobby), que
foi assinada durante o evento; e
o Sistema Eletrônico de Informa-
ções Patrimoniais (e-Patri), desen-
volvido para detectar enriqueci-
mento ilícito e situações que pos-
sam gerar conflito de interesses.

Em discurso, o presidente Jair
Bolsonaro disse que há poucos
anos, os escândalos eram sema-
nais e precisavam ser combatidos.

“O primeiro ato para combater a
corrupção é o não fatiamento do
poder. O maior exemplo que po-
demos dar é a escolha de um mi-
nistério com critérios. Nunca ti-
vemos um ministério com a qua-
lidade do que temos hoje”, des-
tacou.

OCDE
Durante o evento foi anunci-

ado o início da Avaliação de In-
tegridade Pública do Brasil, que
será feita pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e permitirá
que o país faça, oficialmente, a
adesão à Recomendação de In-
tegridade Pública da organização.

Em mensagem gravada, o se-
cretário-geral da OCDE, Mathias
Cormann, disse que o combate à
corrupção é uma prioridade da
organização. Segundo ele, a cor-
rupção é uma ameaça ao desen-
volvimento sustentável, impede
a prestação de serviços públicos
e “enfraquece os valores da de-
mocracia”.

Balanços
O ministro da CGU também

apresentou um balanço das ações

da pasta. Segundo a CGU, em
2021, o governo assinou acor-
do de leniência com cinco em-
presas, no total de R$ 1,77 bi-
lhão - valor que será restituído
ao Brasil.

Segundo Rosário, neste
ano até novembro foram reali-
zados 113 mil pedidos com
base na Lei de Acesso à Infor-
mação. A redução do tempo de
resposta foi expressiva: de
15,36 dias em 2017 para 12,04
dias em 2021. O aumento na
satisfação do cidadão com o
atendimento registrou melho-
ra, e foi de 3,64 em 2017 para
3,85 em 2021.

“Estamos cumprindo a de-
terminação dada no início do
governo: fortalecer as institui-
ções e criar mecanismos efici-
entes de luta contra a corrup-
ção”. Segundo ele, “os resul-
tados já estão aparecendo. Não
temos hoje um único caso de
corrupção na cúpula do gover-
no federal. Continuaremos tra-
balhando arduamente com este
objetivo”, destacou o ministro.
(Agencia Brasil)

A Câmara dos Deputados
aprovou na quinta-feira (9) pro-
jeto de lei que anula as multas
aplicadas a empresas por atraso
na entrega, à Receita Federal, da
Guia de Recolhimento do Fun-
do de Garantia do Tempo de Ser-
viço e Informações à Previdên-
cia Social (GFIP). A matéria será
enviada à sanção presidencial.

O texto que irá à sanção anu-
la todos os débitos tributários
desse tipo até a publicação da
futura lei, independentemente
de estarem ou não constituídos
ou inscritos em dívida ativa.

Os deputados aprovaram
um substitutivo do Senado, de
autoria do deputado Laercio
Oliveira (PP-SE),  ao texto da

Câmara aprova projeto que
anula multa por atraso

de guia do FGTS
Câmara, aprovado em 2018, se-
guindo parecer favorável do
relator, deputado Lucas Vergi-
lio (Solidariedade-GO).

A medida será aplicada ape-
nas nos casos em que não hou-
ve obrigatoriedade de recolhi-
mentos ao FGTS. A exigência de
entrega desse tipo de guia é pre-
vista em duas normas: a Lei do
FGTS e a Lei Orgânica da Seguri-
dade Social. Nesta última está
prevista a multa pela não apre-
sentação do documento.

A versão aprovada inicial-
mente pela Câmara dos Depu-
tados restringia a anistia e a
anulação das multas ao perío-
do de 2009 a 2013. (Agencia
Brasil)

Não vacinados que chegarem ao Brasil
terão que cumprir quarentena

Todas pessoas, brasileiras ou
estrangeiras, que entrarem no
Brasil por via aérea, a partir deste
sábado (11), terão que apresen-
tar documentos de teste negati-
vo para a covid-19 e comprovan-
te de vacinação, caso contrário
vão ter que passar por uma qua-
rentena de cinco dias na cidade
de destino.

Na hipótese de voo com co-
nexões ou escalas em que o via-
jante permaneça em área restrita
do aeroporto, os prazos referidos
serão considerados em relação
ao embarque no primeiro trecho
da viagem.

Até então, o viajante oriun-
do de outro país tinha que mos-
trar somente a Declaração de Saú-

de do Viajante (DSV), documen-
to preenchido no site da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), e um teste RT-PCR
negativo feito até 72 horas antes
do embarque.

A portaria interministerial, que
trata das restrições, medidas e re-
quisitos excepcionais e temporári-
os para entrada no país, em decor-
rência dos riscos de contaminação
e disseminação do coronavírus
SARS-CoV-2 (covid-19) está publi-
cada no Diário Oficial da União da
quinta-feira (9).

Crianças
Para os casos de crianças

com idade inferior a 12 anos que
estejam viajando acompanhadas.

A portaria diz que elas estão isen-
tas de apresentar documento
comprobatório de realização de
testes para rastreio da infecção
pelo coronavírus SARS-CoV-2
(covid-19), desde que todos os
acompanhantes apresentem do-
cumentos com resultado negati-
vo ou não detectável, do tipo la-
boratorial RT-PCR, realizado em
até 72 horas anteriores ao mo-
mento do embarque, ou teste de
antígeno, realizado em até 24 ho-
ras antes da viagem.

Via terrestre
O viajante estrangeiro, ao

entrar no Brasil por rodovias ou
quaisquer outros meios terres-
tres, também deverá apresentar à

autoridade migratória ou sanitá-
ria, comprovante, impresso ou em
meio eletrônico, de vacinação
com imunizantes aprovados pela
Anvisa ou pela OMS ou pelas
autoridades do país onde ele foi
vacinado e cuja aplicação da úl-
tima dose ou dose única tenha
ocorrido, no mínimo, 14 dias an-
tes da data de ingresso no país;
ou teste para rastreio da infec-
ção pelo coronavírus SARS-CoV-
2 (covid-19), com resultado negati-
vo ou não detectável, do tipo teste
de antígeno, realizado em até 24
horas anteriores ao momento da
entrada, ou laboratorial RT-PCR, re-
alizado em até 72 horas antes de
ingressar no território brasileiro.
(Agencia Brasil)

Em todo o ano de 2021, o Fun-
do Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE) transfe-
riu cerca de R$ 4,2 bilhões a esta-
dos, municípios e Distrito Federal
para pagamento de alimentação
escolar. Pelo segundo ano conse-
cutivo, uma parcela extra do Pro-
grama Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae) foi repassada para
auxiliar as escolas durante a pan-
demia do novo coronavírus (co-
vid-19).

O valor enviado a cada enti-
dade pode ser conferido no por-
tal eletrônico da autarquia.

Segundo o presidente do
FNDE, Marcelo Ponte, a última
parcela foi paga nesta semana e,
no total, foram transferidos R$
354 milhões. “Foi uma forma de
reforçar o apoio financeiro aos

FNDE faz repasse
 de R$ 4,2 bilhões

 em 2021 para
alimentação escolar

entes federativos e assegurar a
alimentação dos estudantes”,
disse em nota.

O Pnae busca oferecer ali-
mentação escolar e ações de edu-
cação alimentar e nutricional a
estudantes de todas as etapas
da educação básica pública e
está presente nos 5.568 muni-
cípios, nos 26 estados federa-
dos e no Distrito Federal. E
atende mais de 40 milhões de
estudantes das redes públicas de
ensino.

Dos recursos do Pnae, pelo
menos 30% dos valores devem
ser utilizados na compra de pro-
dutos oriundos da agricultura
familiar, para ampliar o desenvol-
vimento local dessas comunida-
des e dos próprios municípios.
(Agencia Brasil)
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)  - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 2ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A), com sede na Rua Tabapuã 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, 
respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição fi nanceira, 
com fi lial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, Conjunto 101, Jardim Paulistano, cidade e estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se 
em segunda convocação para a Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 20 de dezembro de 2021 às 
10:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma remota e eletrônica, inclusive para fi ns de voto, através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“ICVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 8.2.2 do Termo de Securitização de Créditos do 
Agronegócio da Emissão celebrado em 20 de setembro de 2018 (“Termo de Securitização”), deliberar sobre:   a. Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021.  Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes 
de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que 
não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja 
instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. O 
material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação, com a presença de qualquer número de Titulares dos 
CRA, conforme cláusula 8.4 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 8.5 do Termo de 
Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação presentes. A Assembleia 
convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft 
Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA 
que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente 
Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais 
e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a 
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, 
com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora 
disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página 
eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados 
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 10 de dezembro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 20/12/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA,
SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-
97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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

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

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.

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

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

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED: 609  – Contrato: 102684165389-4 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA
PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): NELSON VESPA JUNIOR, BRASILEIRO, MÉDICO, RG.
16.719.751-SSP/SP, CPF: 112.903.288-46, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge,
se casado(a) estiver. Imóvel sito à: RUA ITAGYBA SANTIAGO, Nº 360,
APARTAMENTO Nº 151 DO TIPO B, LOCALIZADO NO 15º ANDAR DO
EDIFÍCIO MAISON LOUVRE, 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA, SÃO PAULO/
SP. Contendo a área privativa real de 98,250 metros quadrados, a área de
garagem real de 41,220 metros quadrados, correspondente a duas vagas
indeterminadas, a área comum real de 44,791 metros quadrados (nela
incluiída a área correspondente a um depósito individual), perfazendo a
área total real de 184,261 metros quadrados, correspondendo a uma fração
ideal de terreno de 1,5694%, cabendo a essa unidade autônoma o direito a
guarda de 02 (dois) veículos de passeio na garagem coletiva, em igual
número de vagas indeterminadas operadas por manobrista. COM TODAS
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 1.711.364,43
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 636.000,00

São Paulo, 01 de Dezembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

01, 10 e 20/12/2021

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS

DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 45ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)

A Virgo Companhia de Securitização, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08, com sede na Rua Tabapuã nº 
1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos 
termos da Cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 45ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, celebrado em 21 
de maio de 2021 (“Termo de Securitização”), entre a Emissora e H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”, “CRA” e “Emissão”, 
respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRA (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Titulares dos CRA (“AGT CRA”), a realizar-se no dia 29 de dezembro de 2021, às 16:00 horas de forma 
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Conforme pleito 
previsto em carta enviada pela Devedora à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em 07.12.2021, aprovar a substituição 
da Cessão Fiduciária (conforme defi nido no Termo de Securitização) pela concessão de fi ança bancária emitida por 
instituição fi nanceira de primeira linha, como forma de garantir as Obrigações Garantidas (conforme defi nido no Termo 
de Securitização), (“Substituição da Garantia”), inclusive com a liberação à Devedora do Fundo de Reserva; (ii) 
Aprovar a não decretação do Vencimento Antecipado da Escritura da 2ª emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser convolada em Garantia Real, e com Garantia Adicional 
Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da TBB Gestão de Restaurantes S.A.”, celebrado em 21 de maio 
de 2021 entre a Emissora, na qualidade de debenturista, a TBB Gestão de Restaurantes S.A., na qualidade de emissora 
e Carlos Roberto Wizard Martins, na qualidade de fi ador, (“Escritura de Emissão” e “Debêntures” respectivamente) e 
consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 5.1.2 item (xix) das Debêntures e cláusula 8.1.2 item (xix) do 
Termo de Securitização, devido ao inadimplemento da obrigação não pecuniária de celebrar e registrar perante os 
cartórios de registro de títulos e documentos competentes, o aditamento ao Instrumento Particular de Cessão 
Fiduciária de Recebíveis e de Contas Vinculadas em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 26 de março de 2020 
(“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária”), de forma a refl etir o compartilhamento da garantia da Cessão 
Fiduciária, em até 6 (seis) meses a contar da primeira data de integralização, conforme previsto na cláusula 4.22.2.2 
da Escritura de Emissão; (iii) Aprovar a não decretação do Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão e 
consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 5.1.2 item (ii) das Debêntures e, conforme cláusula 8.1.2 item (ii) 
do Termo de Securitização, devido ao inadimplemento da obrigação não pecuniária de enviar ao Agente Fiduciário, 
semestralmente, relatório nos termos do modelo constante do Anexo A da Escritura de Emissão, acompanhado de 
cópia das notas fi scais e notas fi scais eletrônicas ou informações que permitam acessar as respectivas notas fi scais 
eletrônicas, comprovando a utilização dos recursos oriundos da Emissão conforme previsto na Cláusula 3.6.3. da 
Escritura de Emissão e 5.12.1. do Termo de Securitização, observada, entretanto, a manutenção da obrigação de envio 
do referido relatório consolidado, semestralmente, a partir de 30 de março de 2022; e (iv) Aprovar a concessão do 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para pagamento de principal das Debêntures (conforme defi nido no Termo 
de Securitização) e, consequentemente, para pagamento de principal dos CRA, com a consequente atualização do 
cronograma do Anexo X do Termo de Securitização; Caso, por qualquer razão não seja aprovada a Substituição da 
Garantia prevista no item (i) acima, deliberar sobre: (v) Aprovar a prorrogação do prazo para celebração e registro 
perante os cartórios de títulos e documentos competentes, do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária por mais 
6 (seis) meses, sustando nesse período os efeitos do Vencimento Antecipado conforme previsto na cláusula 5.1.2 item 
(xix) da Escritura de Emissão; (vi) Caso aprovado o item (v) acima, a concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados da presente Assembleia para a Devedora evidenciar a contratação de entidade registradora 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil a fi m de operar o registro dos Recebíveis (conforme defi nidos no 
Contrato de Cessão Fiduciária) e assim atender as normas da Nova Regulamentação (conforme defi nido no Contrato 
de Cessão Fiduciária); (vii) Considerando o compartilhamento da garantia representada pelos Créditos Cedidos 
(conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) com os Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única 
da 12ª Emissão (“CRA 12ª Emissão”) da Emissora, aprovar a concessão de prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da data da realização da Assembleia, para que o valor de Recebíveis constituídos, que serão mantidos 
permanentemente em garantia, passem a atingir 17% (dezessete por cento) da soma do saldo devedor, acrescidos de 
Juros Remuneratórios, dos CRA e dos CRA 12ª Emissão (“Prazo de Carência”), sendo certo que durante o Prazo de 
Carência (a) o valor dos Créditos Cedidos deverá ser igual a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no prazo de 6 
(seis) meses contados da presente data, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do 7º mês contado da presente data 
até o 12º mês contado da presente data e R$ 6.000.000,00 (seis milhões) do 13º mês contado da presente data até o 
24º mês contado da presente data; e (b) sendo certo que, durante o Prazo de Carência, todo excedente a esse valor 
será liberado à Devedora de modo que, após o Prazo de Carência, seja retomada a obrigação sobre o Valor Mínimo 
(conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) que deverá ser alterado de 16.66% (dezesseis inteiros e sessenta 
e seis centésimos) para 17% (dezessete por cento) sobre a soma do saldo devedor, até o cumprimento integral das 
Obrigações Garantidas, acrescida de Juros Remuneratórios dos CRA e dos CRA 12ª Emissão; (viii) Autorizar a 
aplicação dos recursos constantes do Fundo de Reserva no Galapagos Iguana Fundo de Investimento Renda Fixa 
Liquidez Top Crédito Privado - CNPJ: 42.887.856/0001-70 administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM 
- CNPJ: 59.281.253/0001-23, até a comprovação por parte da Devedora da contratação de entidade registradora 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil a fi m de operar o registro dos Recebíveis (conforme defi nidos no 
Contrato de Cessão Fiduciária); e (ix) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos 
os atos necessários para a implementação das deliberações da assembleia, incluindo, mas não se limitando, a 
contratação de assessor legal para celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Todos os termos 
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, 
salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. O material de apoio necessário para embasar as deliberações 
dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A 
Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema 
“Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles 
Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@
virgo.inc e ao Agente Fiduciário para fi duciario@commcor.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: 
(i) quando pessoa física, documento de identidade; (ii) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos 
que comprovem a representação do Titular do CRA; (iii) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (iv) manifestação de voto, 
conforme abaixo. O Titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora (gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc), com cópia a Agente Fiduciário (fi duciario@commcor.com.br), preferencialmente, em até 
48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser 
adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu 
material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto 
deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRA ou por seu representante legal, assinada de 
forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos 
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da Instrução CVM 
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, 08 de dezembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 12ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE 
SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)

A Virgo Companhia de Securitização, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08, com sede na Rua Tabapuã nº 
1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos 
termos da Cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 12ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, celebrado em 26 de 
março de 2020 (“Termo de Securitização”), entre a Emissora e H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), convoca 
os Srs. titulares dos CRA (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGT CRA”), a 
realizar-se no dia 29 de dezembro de 2021, às 10:00 horas de forma exclusivamente remota e eletrônica 
através da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 
625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia, necessariamente nesta ordem: (i) Conforme pleito previsto em 
carta enviada pela Devedora à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em 07.12.2021, aprovar a substituição da Cessão 
Fiduciária (conforme defi nido no Termo de Securitização) pela concessão de fi ança bancária emitida por instituição 
fi nanceira de primeira linha, como forma de garantir as Obrigações Garantidas (conforme defi nido no Termo de Securitização) 
(“Substituição da Garantia”); (ii) Aprovar a não decretação do Vencimento Antecipado da Escritura da 1ª emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, e com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Série Única, para Colocação Privada, da TBB Gestão de Restaurantes S.A.”, celebrada em 13 de março de 2020 entre 
a Emissora, na qualidade de debenturista, a TBB Gestão de Restaurantes S.A. (“Devedora”), na qualidade de emissora, 
e Carlos Roberto Wizard Martins, na qualidade de fi ador, (“Escritura de Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) e 
consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 5.1.2 item (ii) das Debêntures e, conforme cláusula 8.1.2 item (ii) 
do Termo de Securitização, devido ao inadimplemento da obrigação não pecuniária de apresentar evidências dos registros 
dos Recebíveis, nos termos da Nova Regulamentação (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária), conforme 
previsto na cláusula 11.5.1 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Contas Vinculadas em 
Garantia e Outras Avenças, celebrado em 26 de março de 2020 (“Contrato de Cessão Fiduciária”); (iii) Aprovar a não 
decretação do Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão e consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 
5.1.2 item (ii) das Debêntures e, conforme cláusula 8.1.2 item (ii) do Termo de Securitização, devido ao inadimplemento 
da obrigação não pecuniária de enviar ao Agente Fiduciário, semestralmente, relatório nos termos do modelo constante 
do Anexo A da Escritura de Emissão, acompanhado de cópia das notas fi scais e notas fi scais eletrônicas ou informações 
que permitam acessar as respectivas notas fi scais eletrônicas, comprovando a utilização dos recursos oriundos da Emissão 
conforme previsto na Cláusula 3.6.3. da Escritura de Emissão e 5.12.2.(ii) do Termo de Securitização, observada, entretanto, 
a manutenção da obrigação de envio do referido relatório consolidado, semestralmente, a partir de 30 de março de 2022. 
Caso, por qualquer razão, não seja aprovada a Substituição da Garantia prevista no item (i) acima, deliberar sobre: (iv) 
Aprovar a concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da realização da Assembleia, para a 
Devedora evidenciar a contratação de entidade registradora autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil a fi m 
de operar o registro dos Recebíveis (conforme defi nidos no Contrato de Cessão Fiduciária) e assim atender as normas da 
Nova Regulamentação (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária); (v) Aprovar o Compartilhamento da Garantia 
de Cessão Fiduciária representada pelos Créditos Cedidos (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) com os 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 45ª Emissão (“CRA 45ª Emissão”) da Emissora, por meio 
da celebração do aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis (“Aditamento ao Contrato de Cessão 
Fiduciária”); (vi) Aprovar a concessão de prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da realização da Assembleia, 
para que valor de Recebíveis constituídos, que serão mantidos permanentemente em garantia, passem a atingir 17% 
(dezessete por cento) da soma do saldo devedor, acrescidos de Juros Remuneratórios dos CRA e dos CRA 45ª Emissão 
(“Prazo de Carência”), sendo certo que durante o Prazo de Carência (a) o valor dos Créditos Cedidos deverá ser igual a 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no prazo de 6 (seis) meses contados da presente data, R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) do 7º mês contado da presente data até o 12º mês contado da presente data e R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões) do 13º mês contado da presente data até o 24º mês contado da presente data; (b) todo excedente a esse valor, 
será liberado à Devedora, de modo que, apenas após o Prazo de Carência, seja retomada a obrigação sobre o Valor 
Mínimo (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) que deve ser alterado de 16.66% (dezesseis inteiros e 
sessenta e seis centésimos por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre a soma do saldo devedor, até o integral 
cumprimento das Obrigações Garantidas, acrescida de Juros Remuneratórios dos CRA e dos CRA 45ª Emissão; e (vii) 
Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação 
das deliberações da assembleia, incluindo, mas não se limitando, a contratação de assessor legal para celebração de 
aditamentos aos Documentos da Operação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o 
signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. O 
material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de 
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora 
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para fi duciario@commcor.com.br 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de 
início da Assembleia, os seguintes documentos: (i) quando pessoa física, documento de identidade; (ii) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do CRA; (iii) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (iv) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito 
de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora (gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc), com cópia a Agente Fiduciário (fi duciario@commcor.
com.br), preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará 
modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://
virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. 
A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada 
com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 
dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º 
da Instrução CVM 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, 08 de dezembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
 Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira, com fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação  para a Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em  20 de dezembro de 2021 às 16:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma 
remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme 
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme 
cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 18 de março de 2019 (“Termo 
de Securitização”), para deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da 
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. 
O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação será com a presença de qualquer número de Titulares dos 
CRA, conforme cláusula 12.6 do Termo de Securitização. O quórum considerado para as deliberações, serão tomadas por 
50% e mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação, desde que presentes à Assembleia Geral de Titulares dos CRA, 
no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em Circulação, conforme previsto na cláusula 12.8.1 do Termo de Securitização. 
A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema 
“Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares 
dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao 
Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade 
de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao 
Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará 
modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://
virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com 
a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 1ª E 2ª SÉRIES DA 25ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 25ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2º andar, Conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-
88 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 28 de dezembro de 2021 às 09H00 de forma exclusivamente remota e 
eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.3.2 do Termo de Securitização de Créditos 
do Agronegócio da Emissão celebrado em 04 de março de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.
cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em 
segunda convocação será com a presença de qualquer número dos CRA, conforme cláusula 12.6 do Termo de Securitização, 
já as deliberações, nos termos da cláusula 12.9 do Termo de Securitização, serão tomadas por Titulares dos CRA que 
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) da respectiva série ou de ambas as séries, conforme o 
caso, em Circulação presentes na respectiva Assembleia Geral, desde que tal percentual represente, no mínimo, 20% (vinte 
por cento) dos CRA em circulação da respectiva série ou de ambas as séries, conforme o caso. A Assembleia convocada 
por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de 
conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem 
ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento 
a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do 
seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto 
deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de 
forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de 
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 17ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Série Única da 17ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 30 de dezembro de 2021 às 09H00 de forma exclusivamente remota e 
eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos do 
Agronegócio da Emissão celebrado em 13 de outubro de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.
gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda 
convocação com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 12.5 do Termo de Securitização, 
já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% (cinquenta por cento) dos 
Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) voto dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste 
edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via 
internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar 
por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente 
Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo 
de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.
inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada 
com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 
dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º 
da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 26ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Série da 26ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 23 de dezembro de 2021 às 16H00 de forma exclusivamente remota 
e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio 
de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos 
do Agronegócio da Emissão celebrado em 19 de maio de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.
gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda 
convocação será com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos CRA em Circulação, conforme cláusula 12.8 do Termo de 
Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 12.10.1 do Termo de Securitização, serão tomadas por a 2/3 (dois 
terços) dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua 
página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 13ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 13ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2º andar, Conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-
88 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 27 de dezembro de 2021 às 16H00 de forma exclusivamente remota e 
eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.2.2 do Termo de Securitização de Créditos 
do Agronegócio da Emissão celebrado em 17 de julho de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as 
deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.
cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em 
segunda convocação com a presença de qualquer número dos CRA, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização, 
já as deliberações, nos termos da cláusula 13.4 do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% (cinquenta por cento) 
dos Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) voto dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste 
edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via 
internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de 
voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar 
por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente 
Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo 
de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e 
através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação 
de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada 
de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de 
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 39ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 39ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira, com fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 
36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para 
Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 27 de dezembro de 2021 às 14H00 de forma exclusivamente 
remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 
de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.2 do Termo de Securitização de 
Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 12 de abril de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: 
(I) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução 
CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos 
Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para 
embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM 
www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia 
em segunda convocação será com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme previsto na cláusula 
12.5 do Termo de Securitização. O quórum considerado para as deliberações, será de 50% (cinquenta por cento) mais 
1 (um) voto dos CRA em Circulação presentes à Assembleia Geral, conforme estipulado na cláusula 12.9.1 do Termo 
de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela 
Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia 
para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua 
página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

TVPAY Instituição de Pagamentos S.A. 
CNPJ/MF nº 35.210.436/0001-90 - NIRE 35300554132

Assembleia Geral Ordinária 
1. Data, hora e local: Aos 30.04.2021, às 10hs., na sede da TVPAY Instituição de Pagamentos S.A., na Alame-
da Rio Negro, nº 585, Bloco A, conjunto 18, Edifício Padauiri, CEP: 06454-000, Alphaville, na cidade de Barueri/SP 
(“Companhia”). 2. Presença e Convocação: 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 nº 6.404/76, con-
forme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Alexandre Ferrari; Secretária: So-
raia Dias de Souza. 4. Ordem do Dia e Deliberação: As matérias da Ordem do Dia da AGE foram colocadas em vo-
tação. Pela unanimidade de votos dos Acionistas presentes, representando a totalidade das ações de emissão da 
Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à presen-
te Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme 
faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 5. Deliberação da AGO: 5.1. Aprovar, depois de examinados e dis-
cutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia, todos relativos ao 
exercício social encerrado em 31.12.2020. 5.2. Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido for-
mulado o pedido de que trata o Artigo 161, § 2º da Lei nº 6.404/76. 5.3. A alteração do endereço da Sociedade, pas-
sando a mesma da sala 13, para a sala 18, no mesmo condomínio edilício. Desta forma, o endereço da Companhia pas-
sa a ser: “TVPay Instituição de Pagamentos S.A., com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio 
Negro, 585, Bloco A, 1º andar, conjunto 18, Alphaville Industrial, CEP: 06454-000.” Encerramento: Nada mais haven-
do a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 30.04.2021. Assinaturas: Alexandre Ferrari - Presidente da As-
sembleia; Soraia Dias de Souza – Secretária da Assembleia; Acionistas: Exponencial Pagamento Fundo de Investimen-
tos e Participações Multiestratégia (representado por Reag Gestora de Recursos Ltda) e Payments Holding S.A.(por Ale-
xandre Ferrari). Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Soraia Dias de Souza - Secre-
tária. JUCESP nº 572.919/21-9 em 01.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ 09.367.702/0001-82 - NIRE 35300352858 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18.11.2021
1. Data, Hora e Local: 18.11.2021, às 16h, na sede da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar - 
parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, 04551-065. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensa-
dos os avisos em face da presença das Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do 
§ 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Or-
dem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social de sua controlada direta a Concessionária de Rodovia Sul-
-Matogrossense S/A (“MSVia”); e (ii) a celebração de contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de capital social 
(“AFAC”) com suas acionistas. 6. Deliberações: As Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, 
após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o 
artigo 130, § 1º, da LSA; (ii) O aumento do capital social de sua controlada direta MSVia no valor de R$ 60.000.000,00, a 
ser integralizado por sua única acionista a Companhia, até 31/01/2022, conforme termos e condições apresentados na 
presente assembleia; e (iii) A celebração de contrato de AFAC, pela Companhia, com suas acionistas, a CCR S.A. (“CCR”) 
e a CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), no valor total de R$ 60.000.000,00, na pro-
porção de suas respectivas participações acionárias, sendo R$ 59.400.000,00 pela CCR e R$ 600.000,00 pela CIIS. 7. En-
cerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprova-
da, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na 
alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 18.11.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cau-
duro, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha; e 
(2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Servicos, pelo Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar. Cer-
tifi co que a presente ata é cópia fi el do original lavrado em livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da 
Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 574.837/21-8 em 03.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JAYA HOLDING S/A
CNPJ 42.675.809/0001-63 - NIRE 35300572670

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 
Realizada em 30/09/2021, às 10,00hs., na sede social sita à Rua Padre Duarte nº 151, sala 84-A, centro,
Araraquara, SP, CEP 14800-902, com a presença da totalidade dos acionistas, sob a presidência de Sidney
Vannuchi e secretariada por Marília Cimini Vannuchi, aprovou por unanimidade: a) elevação do capital social
de R$ 20.000,00 para R$ 6.689.888,00, integralizado com a aquisição de quotas de capital das empresas
PLANO CONSULTORIA LTDA, ZIPPER ADMINISTRAÇÃO LTDA, MOMBAÇA AGROMERCANTIL LTDA e ETNA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tudo conforme discriminado na referida ata. JUCESP registrada
sob nº 546374/21-9, em 16/11/2021. Gisela Simiema Ceschin Secretária-Geral. 
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO EM DUAS SÉRIES DA 19ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio das 02 (Duas Séries) da 19ª (Décima Nona) 
Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA), com sede 
na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, 
e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, 
instituição fi nanceira, com fi lial localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 2.954, 10º andar, sala 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.343.682/0003-08, neste 
ato representado na forma de seu estatuto social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se 
em segunda convocação, para Assembleia Geral dos Titulares dos CRA (“Assembleia”), a ser realizada em 23 de 
dezembro de 2021 às 09H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft 
Teams, inclusive para fi ns de voto, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 
625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.11 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio 
da Emissão celebrado em 24 de outubro de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão 
e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das 
Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de 
que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que 
não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia não seja instalada em 
primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA. O material de apoio 
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e 
(ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação 
da Assembleia segunda convocação será com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 
13.4. do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 13.5 do Termo de Securitização, 75% (setenta 
e cinco por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, em primeira ou segunda convocações. A Assembleia convocada 
por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de 
conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem 
ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário 
para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia 
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular; (c) quando for representado por procurador, procuração 
com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de 
voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento 
a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do 
seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto 
deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de 
forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de 
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 22ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 22ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020. (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para  Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser 
realizada em 22 de dezembro de 2021 às 16:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através 
da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM 
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 21.4 do Termo de 
Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 28 de outubro de 2020 (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio 
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; 
e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que a Assembleia será 
instalada em segunda convocação com a presença de qualquer número dos titulares dos CRA, salvo se de forma diversa 
no Termo de Securitização e desde que observado o artigo 26, parágrafo 4º, da instrução CVM 600, nos termos da cláusula 
21.5 do Termo de Securitização. O Quórum para deliberação das matérias previstas na ordem do dia será de 50% (cinquenta 
por cento) mais 1 (um) dos CRA presentes, conforme cláusula 21.11 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada 
por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de 
conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem 
ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento 
a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do 
seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto 
deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de 
forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de 
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 -  NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

 Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 6ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) com sede na Rua Tabapuã 
nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004  (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, 
respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição fi nanceira, 
com fi lial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2,954, Conjunto 101, Jardim Paulistano, cidade e estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se 
em segunda convocação para a Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 20 de dezembro de 2021 às 
14:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma remota e eletrônica, inclusive para fi ns de voto, através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio 
de 2020 (“ICVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Créditos 
do Agronegócio da Emissão celebrado em 07 de outubro de 2019 (“Termo de Securitização”), deliberar sobre: Exame, 
discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), 
das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de 
que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que 
não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja 
instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. O 
material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia, em segunda convocação, será com a presença de qualquer número de Titulares 
dos CRA, conforme cláusula 14.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 14.9 do Termo de 
Securitização, serão tomadas por maioria simples dos Titulares de CRA em segunda convocação, desde que os Titulares 
dos CRA presentes na Assembleia em segunda convocação representem no mínimo 30% (trinta por cento) dos CRA em 
circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através 
do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora 
àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para 
juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua 
página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 10 dezembro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (Atual denominação da Isec Securitizadora S.A)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 8ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 8ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-
004  (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira, com fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para a Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 21 de dezembro de 2021 às 16:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de 
forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m 
de, conforme cláusula 12.3.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 06 
de dezembro de 2019 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Exame, discussão e votação, nos termos do 
artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do 
Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício 
social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está 
disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para 
fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da em segunda convocação será com apresença de qualquer número 
de Titulares dos CRA, conforme cláusula 12.5 do Termo de Securitização. O quórum para as deliberações, será de 50% 
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação presentes à Assembleia Geral, conforme previsto na 
cláusula 12.9.1 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente 
remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser 
disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.com.br preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; 
(c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer 
o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de 
voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância 
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA 
na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos 
CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) 
ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 16ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 16ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020. (“Agente Fiduciário”), 
e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para  Assembleia Geral (“Assembleia”), a 
ser realizada em 22 de dezembro de 2021 às 14:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica 
através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa 
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3.2 
do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 21 de setembro de 2020 (“Termo de 
Securitização”), para deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 
600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material 
de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.
virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum 
de instalação da Assembleia em segunda convocação será com a presença de qualquer número dos Titulares de CRA, 
nos termos da clausula 13.4 do Termo de Securitização. As deliberações deverão ser aprovadas pela maioria simples dos 
Titulares dos CRA presentes na Assembleia de Titulares de CRA, em segunda convocação. A Assembleia convocada por 
meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão 
via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar 
por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente 
Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo 
de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.
inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada 
com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 
dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º 
da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 23ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Série da 23ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-
004 (“CRA” “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”), 
e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a 
ser realizada em 23 de dezembro de 2021 às 14H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da 
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), 
nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.1.1 do Termo de Securitização de Créditos Agronegócio da Emissão 
celebrado em 10 de fevereiro de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Exame, discussão e votação, 
nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações 
Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos 
Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora 
deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação será 
com a presença de qualquer número dos CRA, conforme cláusula 12.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos 
termos da cláusula 12.8.1 do Termo de Securitização, serão tomadas pelos votos favoráveis que representem a maioria 
dos presentes na Assembleia, desde que presentes à Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no mínimo, 30% (trinta por 
cento) dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua 
página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO EM DUAS SÉRIES DA 14ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) em duas Séries da 14ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira, com fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-
34 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para a Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 21 de dezembro de 2021 às 09:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma 
remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme 
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme 
cláusula 12.3.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 22 de maio de 2020 (“Termo 
de Securitização”), para deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da 
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. 
O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação será com a presença de qualquer número de Titulares dos 
CRA, conforme cláusula 12.5 do Termo de Securitização. O quórum considerado para as deliberações, será de 50% e mais 
1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação presentes à Assembleia Geral, conforme previsto na cláusula 12.9.1 do Termo 
de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela 
Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia 
para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.com.br preferencialmente em até 2 (dois) 
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) 
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de 
voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância 
à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua 
página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 27ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 27ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-
004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada 
em 27 de dezembro de 2021 às 09H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft 
Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a 
fi m de, conforme cláusula 9.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 15 de abril 
de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da 
Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA 
da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. 
O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum 
de instalação da Assembleia em segunda convocação será com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme 
cláusula 9.7 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 
a 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) voto dos Titulares dos CRA, presentes à assembleia, 
desde que os Titulares dos CRA presentes na assembleia geral representem, no mínimo 20% (vinte por cento) dos CRA em 
Circulação, salvo se outro quórum for exigido neste Termo de Securitização, nos termos da cláusula 9.8.. A Assembleia convocada 
por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão 
via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço 
eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@
vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando 
pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação 
na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por 
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação 
de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em 
sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por 
seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser 
enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 
dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham 
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 31ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 31ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020. (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para  Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser 
realizada em 22 de dezembro de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através 
da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM 
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3.3 do Termo de 
Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 09 de março de 2021 (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio 
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) 
no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da 
Assembleia em segunda convocação, com a presença de qualquer número, já as deliberações sobre a matéria constante na 
Ordem do Dia da presente Assembleia, serão tomadas por Titulares dos CRA, que representem, em segunda convocação, no 
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação presentes, desde que presentes à assembleia, 
no mínimo, 1/3 (um terço) dos Titulares dos CRA em Circulação, nos termos da cláusula 13.6 do Termo de Securitização. 
A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema 
“Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares 
dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e 
ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade 
de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao 
Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará 
modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://
virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com 
a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 12ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 12ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 
nº 960, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.788.147/0001-50 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para a  Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 21 de dezembro de 2021 às 14:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de forma 
remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme 
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme 
cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 26 de março de 2020 (“Termo 
de Securitização”), para deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da 
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. 
O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação será com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 
um dos Titulares de CRA presentes, conforme cláusula 14.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos 
da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação. A 
Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema 
“Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares 
dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc 
e ao Agente Fiduciário para fi duciario@commcor.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia 
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade 
de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao 
Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará 
modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://
virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A 
manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante 
legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com 
a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-
004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020. (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para  Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser 
realizada em 20 de dezembro de 2021 às 09:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através 
da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM 
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.2.2 do Termo de 
Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 17 de junho de 2019 (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio necessário 
para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da 
CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia 
em segunda convocação será com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 13.3 do Termo 
de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 
(um) dos Titulares dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente 
remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser 
disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; 
(c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer 
o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de 
voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância 
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA 
na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos 
CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) 
ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  - NIRE 35300340949 

 EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 9ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
 Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 9ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a H.COMMCOR DITRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 
nº 960, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.788.147/0001-50 
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para Assembleia 
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 21 de dezembro de 2021 às 10:00 horas, que ocorrerá exclusivamente de 
forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, 
conforme cláusula 12.2.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 19 de novembro 
de 2019 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a. Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” 
da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado 
dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 30/06/2021. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível 
(i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de 
esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação será com a presença de qualquer 
número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 12.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 
do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação. A Assembleia 
convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft 
Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA 
que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente 
Fiduciário para fi duciario@commcor.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia 
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração 
com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por 
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento 
a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do 
seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto 
deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de 
forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de 
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 1ª E 2ª SÉRIES DA 33ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 33ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2º andar, Conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, 
para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 22 de dezembro de 2021 às 09H00 de forma 
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 16.3 do Termo de 
Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 06 de maio de 2021 (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 
(“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. O material de apoio 
necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.
inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de 
instalação da Assembleia em segunda convocação será com a presença de qualquer número, conforme cláusula 16.5 do 
Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização, serão tomadas por 
a 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação, mais 1 (um) voto dos CRA em Circulação. A Assembleia 
convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft 
Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos 
CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao 
Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, 
cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por 
procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais 
e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a 
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, 
com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora 
disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página 
eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página 
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou 
por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou 
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá 
ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados 
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 21ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, neste 
ato representado na forma de seu estatuto social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se 
em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 23 de dezembro de 2021 às 
10H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução 
Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 
16.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 03 de novembro de 2020 (“Termo 
de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da 
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30/06/2021. 
O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação será com a presença de qualquer número de Titulares dos 
CRA, conforme cláusula 17.3 do Termo de Securitização, sendo válidas as deliberações tomadas por Titulares de CRA que 
representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio 
deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão 
via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de 
voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar 
por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente 
Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo 
de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e 
através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação 
de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada 
de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de 
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1029383-47.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Patrícia Pinheiro dos Santos que Tatiane dos Santos Moura ajuizou ação de Execução de Título Extraju-
dicial, para cobrança de R$ 83.464,82 (set/16). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida: a citação por edital, 
para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do 
saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês; a intimação da conversão em penhora do arresto havido sobre os direitos 
possessórios do terreno à Rua E lote 11 quadra 5, Jardim São Roque, São Paulo/SP, matrícula: 68978, 3º CRI/SP. 
Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias para opor embargos. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2021.     [09,10] 
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VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A.
Companhia de Capital Fechado

CNPJ/ME nº 16.603.346/0001-14 - NIRE 35.300.550.749
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL 
FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A.

Ficam convocados os Srs. debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A. (“Debenturistas”, 
“Emissão” e “Companhia” ou “Emissora”, respectivamente) para se reunirem, em assembleia geral de Debenturistas, a ser realizada exclusivamente de forma 
digital e remota, sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto a distância previamente à realização da Assembleia Geral de Debenturistas, 
em primeira convocação, no dia 23 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, através da plataforma “Microsoft Teams” (“Assembleia” ou “AGD”), conforme 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), através do link a ser disponibilizado pela Companhia nos termos 
deste edital, para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Anuência prévia para substituição das Fianças Bancárias (conforme definido na Escritura de Emissão), 
constituídas pela Emissora junto ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”), nos termos da Carta de Fiança nº FI124/21 (“Carta Fiança”) e da Cláusula 4.9.2.2 do 
Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A., datado de 13 de outubro de 2017, 
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), por garantia fidejussória, na modalidade de fiança corporativa, a ser outorgada pela VTRM Energia Participações S.A., 
sociedade anônima, com sede na Avenida Doutora Ruth Cardoso nº 8501, 2º andar, sala 1, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05.425-070, na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.594.234/0001-23 (“VTRM”), a qual passará a figurar como fiadora e principal pagadora, 
responsabilizando-se solidariamente com a Emissora e as SPEs, pelo fiel, pontual e integral pagamento do Valor Garantido (conforme definido na Escritura de 
Emissão) (“Fiança da VTRM”), sendo certo que (a) a Escritura de Emissão deverá ser aditada para refletir os efeitos decorrentes (i) da substituição das Fianças 
Bancárias pela Fiança da VTRM; (ii) da atualização das respectivas qualificações da Emissora e das SPEs contidas no preâmbulo da Escritura de Emissão, bem como 
dos dados de contato para comunicações no âmbito da Emissão contidas na Cláusula 11 da Escritura de Emissão; (iii) tendo em vista a alteração da sede da 
Emissora, da inclusão de previsão de arquivamento dos aditamentos futuros da Escritura de Emissão na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”);  
e (iv) alterações decorrentes de atualizações normativas da CVM, nos termos do “Quinto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da  
1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, 
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A.” (“Quinto Aditamento”), a ser celebrado entre a Emissora, o Agente 
Fiduciário, as SPEs e a VTRM, nos exatos termos do Anexo I à ata de AGD, em até 30 (trinta) dias contados da data de realização da AGD (“Data Limite”), e (b) a 
substituição das Fianças Bancárias pela Fiança da VTRM produzirá efeitos a partir do registro do Quinto Aditamento perante a JUCESP. Para todos os efeitos, fica 
desde já estabelecido que a Fiança da VTRM deverá ser liberada pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, sem a necessidade de 
deliberação em nova assembleia geral de debenturistas, apenas caso sejam observadas, cumulativamente, as seguintes condições (em conjunto, “Condições para 
Liberação da Fiança da VTRM”): (a) a partir do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Emissora deverá atingir o ICSD Consolidado 
(conforme definido na Escritura de Emissão) mínimo de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos) (“ICSD Consolidado Mínimo”), pelo prazo de 2 (dois) anos consecutivos, 
a ser verificado por meio de demonstrativos consolidados e auditados, por auditores independentes cadastrados na CVM, os quais deverão incluir opinião conclusiva 
atestando o cálculo do ICSD Consolidado, observada a metodologia de cálculo definida no Anexo I da Escritura de Emissão, conforme aditada pelo Quinto Aditamento; 
(b) a partir do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Emissora deverá comprovar o cumprimento da Geração Mínima Consolidada do Projeto 
(conforme definido na Escritura de Emissão), pelo prazo de 2 (dois) anos consecutivos, mediante apresentação de cópia eletrônica de relatório de contabilização 
emitido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; (c) não esteja em curso um Evento de Inadimplemento, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão; (d) as demais condições da Escritura de Emissão, inclusive aquelas relacionadas às Garantias Reais (conforme definido na Escritura de Emissão), 
permaneçam inalteradas; e (e) conclusão do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão) nos termos e condições previstos na Clausula 4.12 da Escritura de 
Emissão. (ii) Anuência prévia para o recebimento da indenização do seguro patrimonial contratado pela VTRM, tendo a Emissora como cossegurada, com a  
Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (“Seguro”), referente aos lucros cessantes ocasionados por paradas operacionais na subestação coletora do 
complexo eólico Vento de Araripes III (“Sinistro”), no valor aproximado de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), diretamente pela VTRM, controladora 
da Emissora e segurada da apólice patrimonial contratada, nos termos da Cláusula Vinte e Dois do Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante 
Repasse do BNDES nº 01/2017, celebrado em 08 de fevereiro de 2017 e da Cláusula Vigésima Quarta do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito 
nº 16.2.0750.1, celebrado em 24 de fevereiro de 2017, sendo certo que a ocorrência do Sinistro foi comunicada pela Emissora ao Agente Fiduciário em 30 de junho 
de 2020, tendo em vista que (a) o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos (conforme definido na Escritura de Emissão) prevê que todos os recursos decorrentes 
dos direitos creditórios cedidos no âmbito da Emissão e da Cessão Fiduciária devem ser depositados nas contas da Emissora e das SPEs, conforme indicadas no 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos (“Contas da Emissão”); (b) os Debenturistas são, em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (“BNDES”) e os Bancos Repassadores (conforme definido na Escritura de Emissão) (em conjunto, “Credores Anuentes”), beneficiários dos direitos 
decorrentes de todos os seguros relativos aos bens de propriedade das SPEs, na proporção prevista no Contrato de Compartilhamento de Garantias (conforme 
definido na Escritura de Emissão); e (c) os Debenturistas e demais garantidos do Contrato de Penhor de Máquinas e Equipamentos e Outras Avenças (conforme 
definido na Escritura de Emissão) poderão, a seu exclusivo critério, optar por não receber indenizações em razão da ocorrência de sinistros no âmbito dos seguros 
contratados. Mediante a aprovação desta matéria pelos Debenturistas, ficará desde logo estabelecido que (a) o valor da indenização do Seguro, referente aos lucros 
cessantes ocasionados pela ocorrência do Sinistro será recebido diretamente pela VTRM, de forma que não integrará a Cessão Fiduciária, e (b) a anuência prévia 
prevista neste item (ii) não implicará na necessidade de aditamento à Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão e deverá observar as seguintes 
condições: (a) caso qualquer pagamento venha a ser exigido pelos Credores Anuentes, a qualquer tempo, em relação à análise e/ou concessão da anuência em 
questão, a título de waiver fee ou qualquer espécie de “comissão de anuência”, a Emissora arcará com os custos, em conformidade com as práticas de mercado, 
relacionados à contratação de um assessor legal (incluindo, mas não se limitando a honorários advocatícios) e assumirá o compromisso irrevogável e irretratável de 
realizar o pagamento de “comissão de anuência” para os Debenturistas, em valor correspondente a um percentual sobre o saldo devedor das Debêntures atualizado, 
equivalente à média aritmética do percentual cobrado pelos Credores Anuentes. Tal pagamento será feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de 
realização da AGD e em um percentual sobre o saldo das Debêntures atualizado, equivalente à média aritmética do percentual cobrado pelos Credores Anuentes no 
âmbito da anuência. Para que não restem dúvidas, eventual descumprimento de tal obrigação será considerado um descumprimento de obrigação pecuniária nos 
termos da Cláusula 6.1., alínea (a) da Escritura de Emissão e o Agente Fiduciário declarará as Debêntures vencidas antecipadamente, observado o prazo de cura ali 
estabelecido; e (b) fica vedado o recebimento de quaisquer novas indenizações do Seguro, referente à cobertura de lucros cessantes, que não pela Emissora ou pelas 
SPEs, exceto se a VTRM realizar novos aportes de capital concomitantemente e em montante igual ao recebimento de valores que seriam originariamente devidos 
à Emissora ou às SPEs a título de indenização e pagos nas Contas da Emissão. (iii) Autorização, nos termos da Cláusula 4.10.2 e Cláusula 6.1, alínea (kk) da 
Escritura de Emissão, para o não atingimento, pela Emissora, do ICSD Consolidado Mínimo, exclusivamente para o exercício social a ser encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, sem a necessidade de aditamento à Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão e sem a incidência de qualquer penalidade ou 
obrigação de pagamento de quaisquer valores adicionais pela Emissora, sendo certo que a presente autorização não configurará um Evento de Inadimplemento nos 
termos das mencionadas cláusulas; e (iv) Autorização para o Agente Fiduciário praticar, em conjunto com a Emissora, todos os demais atos eventualmente 
necessários de forma a refletir exclusivamente a deliberação mencionada no item (i) acima, incluindo a celebração do Quinto Aditamento, sendo certo que quaisquer 
outros aditamentos à Escritura de Emissão e/ou aos Contratos de Garantia (conforme definido na Escritura de Emissão) deverão ser aprovadas pelos Debenturistas 
em sede de assembleia geral. Fica desde já acordado que a aprovação de todas as matérias descritas na Ordem do Dia está condicionada ao atendimento, pela 
Emissora, da seguinte condição suspensiva exclusivamente em relação aos itens (ii) e (iii) da Ordem do Dia: apresentação, até a Data Limite, da via eletrônica original 
de declaração da Emissora ao Agente Fiduciário, cujo modelo consta do Anexo II à ata de AGD, firmada pelos representantes legais da Emissora, confirmando e 
assumindo, para todos os fins dispostos na Escritura de Emissão e sob as penas da lei, que foram obtidas todas as anuências prévias necessárias à aprovação das 
matérias descritas nos itens (ii) e (iii) da Ordem do Dia. Informações Adicionais: 1. A Assembleia será realizada através de sistema eletrônico Microsoft Teams, com 
link de acesso a  ser disponibilizado pela Companhia àqueles Debenturistas que enviarem, para os endereços eletrônicos  tesouraria.ve@venergia.com.br e 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia, observado o disposto na ICVM 625: (i) 
quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do debenturista; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato 
social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do debenturista; e (c) 
documento de identidade válido com foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou 
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 
representação em Assembleia; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (i) a 
(iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para 
sua representação na Assembleia. 2. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, além da participação, assinatura da lista de presença (com a utilização  da certificação 
ICP-Brasil) e do voto a distância durante a Assembleia, por meio do sistema eletrônico, também  será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto a 
distância, conforme modelo disponibilizado  pela Companhia no seu website www.venergia.com.br e atendidos os requisitos apontados no referido  modelo, o qual 
deverá ser enviado à Companhia e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos  tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 3. A instrução de voto referida no item 2 acima e o instrumento de representação referido no 
item 1, subitem (iv), acima devem ser enviados em vias originais com os reconhecimentos das firmas dos signatários para o endereço Avenida Doutora Ruth Cardoso, 
nº 8501, 2º Andar, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sede da Companhia. Caso não seja 
possível em razão do cenário de pandemia da COVID-19, os Debenturistas deverão apresentar os referidos documentos em versão eletrônica assinada 
(com a utilização da certificação ICP-Brasil), preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Em razão dos impactos decorrentes da pandemia 
da COVID-19, a Companhia dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos demais documentos de representação dos Debenturistas  para os escritórios da 
Companhia, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais documentos  para a Companhia e o Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos 
tesouraria.ve@venergia.com.br  e assembleias@pentagonotrustee.com.br. 4. O link para a participação da conferência será enviado pela Companhia apenas aos 
Debenturistas que enviarem, prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à Companhia, os documentos de representação acima indicados. 5. Os Debenturistas que 
fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da Assembleia, sendo sua 
participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante 
legal com a posterior participação na Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da 
Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no artigo 7º, §1º, da ICVM nº 625. Os termos em letras maiúsculas 
que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na Escritura de Emissão. A Emissora e o Agente Fiduciário 
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e da AGD. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. 

VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 
1015141-78.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível,do Foro Regional I-Santana, Estado de São Paulo, 
Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da 
Lei,etc.Faz saber a Maria Isabel Vergueiro Steidel,de qualifica-
ção desconhecida,que Manuel Bertolo Otero,Julio Cesar Ber-
tolo Otero,Luiz Claudio Bertolo Otero,Isilda Primo Bertolo Ote-
ro e Herminia Maria Estevão Bertolo Otero ajuizaram ação de 
adjudicação compulsória, objetivando a outorga da escritura 
definitiva do terreno à Rua Antônio Assumpção 203, matrícula 
198.664 do 15º ORI-Capital, devidamente quitado. Estando a 
ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 
15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2021.          [09,10] 

MIMIC Fornecimento
de Alimentos Ltda.

CNPJ/ME nº 34.319.595/0001-64 - NIRE 35.232.822.629
Extrato da Ata da Reunião de Sócios

Realizada em 08.12.2021
Data, Hora, Local: 08.12.2021, 12 hs, na sede social, Rua do 
Rócio, 84, 11º andar, parte A, São Paulo/SP. Presença: totalida-
de do capital social. Mesa: Presidente: Ricardo Alves Leme e 
Secretário: Norberto José da Costa Neto. Deliberações 
Aprovadas: (i) A redução do capital social, por ser excessivo 
ao seu objeto social, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do 
Código Civil, no montante de R$ 13.909.342,00, passando o 
capital social dos atuais R$ 40.469.134,00 para 
R$ 26.559.792,00, com o consequente cancelamento de 
13.909.342 quotas representativas do capital social da única 
sócia Garden Brands S.A., no valor de R$ 1,00 cada, mon-
tante este que, após a efetivação da redução do capital, será 
restituído à sua sócia; e (ii) autorizar e determinar aos adminis-
tradores a prática de todas as medidas necessárias. Encerra-
mento: Nada mais. Mesa: Presidente: Ricardo Alves Leme; Se-
cretário: Norberto José da Costa Neto. Sócia: Garden Brands 
S.A. (p. Norberto José da Costa Neto e Ricardo Alves Leme)

FUL-LOG LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/ME nº 17.943.792/0001-30 - NIRE 35.227.430.858
EXTRATO DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes: GILSON SCHILIS, brasileiro, 
casado sob o regime da separação de bens, empresário, RG nº 10.991.758 SSP/SP e CPF/ME nº 
032.761.998-82; MARIANA SCHILIS VIOTTI, brasileira, casada sob o regime da separação de 
bens, engenheira química, RG nº 34.210.210-2 SSP/SP e CPF/ME nº 352.919.328-30; FERNANDO 
PASMANIK SCHILIS, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 34.211.211-9 SSP/SP 
e CPF/ME nº 353.787.488-01; e IVONE PASMANIK SCHILIS, brasileira, divorciada, empresária, 
RG nº 7.261.494 SSP/SP e CPF/ME nº 022.209.258-03, todos residentes em São Paulo/SP, repre-
sentando a totalidade do capital da FUL-LOG LOGíSTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA., com 
sede em São Paulo/SP (“Sociedade”), resolvem de comum acordo, alterar o Contrato Social: 1.1 - 
Aprovam a transformação do tipo jurídico da sociedade de Ltda. para S/A, regida pela Lei nº 
6.404/76, conforme alterada, com a alteração da denominação social para “FULWOOD S.A.”, 
doravante denominada Companhia. 1.2 - O capital social, de R$ 10.000,00 passa a ser dividido em 
10.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, todas de titularida-
de dos sócios, observada a mesma proporção detida antes da transformação, nos termos dos Bo-
letins de Subscrição. 1.3 - Inexistindo quaisquer impedimentos legais e satisfeitos todos os requi-
sitos da Lei das SAs, a Companhia manterá a mesma estrutura e integridade, operando com os 
mesmos ativos e passivos, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de na-
tureza fi scal e contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade em seus negócios, sendo 
garantidos os direitos dos credores. A Companhia manterá a fi lial localizada em Osasco/SP 
(CNPJ 17.943.792/0002-11; NIRE 35.906.145.316). 1.5 - Eleição dos membros da Diretoria: Sr. Gil-
son Schilis, para o cargo de Diretor Presidente e os Srs. Fernando Pasmanik Schilis e Ma-
riana Schilis Viotti, para os cargos de Diretores Sem Designação Específi ca, todos já qualifi ca-
dos, para um mandato unifi cado de 3 anos, até que venham a tomar posse os diretores eleitos em 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada no ano de 2025, aceitaram as respectivas nomea-
ções e declararam não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 2.1 - Aprovado o aumen-
to do capital social, no valor de R$ 107.000.000,00, mediante a emissão de 107.000.000 novas 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, que passa de R$ 10.000,00, dividido 10.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R$ 107.010.000,00, dividido em 
107.010.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. As novas ações são subscritas e se-
rão integralizadas conforme Boletins de Subscrição. 2.2 - O preço de emissão das ações foi fi xado 
com base na perspectiva de rentabilidade da Companhia, nos termos do artigo 170, § 1º, I da Lei 
nº 6.404/76. 2.3 - O preço de emissão das ações corresponde ao arredondamento do resultado da 
divisão do valor do aumento de capital pelo número de novas ações, feito nos termos do Artigo 1° 
da Lei 9.069/95, sem considerar eventual diferença decorrente deste arredondamento. 3.1 - Alte-
rar o objeto social para excluir as atividades de a prestação de serviços de logística, transporte de 
mercadorias, organização de armazéns e depósitos; a movimentação de mercadorias; a gestão de 
depósitos e armazéns, por conta própria e de terceiros; a prestação de serviço de consultoria na 
área de logística; e a incorporação de imóveis e participações em fundos de investimentos imobi-
liários e empreendimentos imobiliários em geral, nos termos da legislação e incluir a atividade de 
a realização de atividades de consultoria e assessoria na área imobiliária. Alterado o Artigo 3º do 
Estatuto Social. 4.1 - Aprovar o Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ES-
TATUTO SOCIAL - FULWOOD S.A. - Capítulo I - Denominação, Duração, Objeto e 
Sede: Artigo 1º - A Companhia tem a denominação de Fulwood S.A., sendo uma sociedade 
anônima de capital fechado, e se regerá por este estatuto e leis aplicáveis a sua espécie. Artigo 
2º - A Companhia tem sede e foro na Rua Funchal, nº 375, conjunto 41, sala 9, Vila Olímpia, na ci-
dade de São Paulo/SP, 04551-060. § Único - A Companhia possui fi lial na cidade de Osasco/SP, na 
Avenida Dr. Kenkiti Shimomoto, 1678, Jardim Belmonte - 06040-285 (CNPJ: 17.943.792/0002-11 
- NIRE: 35.906.145.316). Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (a) a administração e 
gestão de imóveis próprios e de terceiros; (b) a comercialização (compra e venda) e locação de 
imóveis próprios; (c) a realização de atividades de consultoria e assessoria na área imobiliária; (d) a 
realização de atividades de consultoria, organização, programação e assessoria nas áreas fi nan-
ceiras e administrativas; e (e) a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acio-
nista. Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Capital e 
Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 107.010.000,00, dividido em 107.010.000 ações or-
dinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto. § 1º - Cada ação dá direito a um 
voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º - O capital social será representado exclusivamen-
te por ações ordinárias e a cada ação ordinária corresponderá o direito a 1 voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. § 3º - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou par-
tes benefi ciárias. § 4º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação per-
tencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do 
condomínio. Capítulo III - Administração: Artigo 6º - A administração da Companhia será 
exercida por uma Diretoria, composta por 3 membros, sendo 1 Diretor Presidente e 2 Diretores sem 
Designação Específi ca, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia 
Geral para um mandato unifi cado de 3 anos, permitida a reeleição. § 1º - A Diretoria será investi-
da em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões 
de Diretoria. § 2º - Mesmo após o término do prazo do mandato, os Diretores continuarão no exer-
cício de seus cargos até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembleia Geral. § 3º - Os 
diretores fi cam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão e seus honorários serão 
fi xados pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 7º - A Diretoria não é um órgão colegiado e 
tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os 
atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora 
dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou mu-
nicipais, ressalvadas as matérias cuja aprovação seja atribuída à Assembleia Geral. Artigo 8º - A 
Companhia será representada ativa e passivamente, e se vinculará ou se obrigará mediante ato ou 
assinatura: (i) individual do Diretor Presidente; (ii) de quaisquer 2 Diretores agindo conjuntamen-
te; (iii) por qualquer 1 Diretor em conjunto com procurador, devidamente constituído conforme o 
§ 1º abaixo; ou (iv) por procurador, devidamente constituído conforme o Parágrafo Primeiro abai-
xo. § 1º - As procurações outorgadas pela Companhia serão subscritas pelo Diretor Presidente, de 
forma isolada, ou por quaisquer 2 diretores em conjunto, devendo especifi car expressamente os 
poderes conferidos e conter prazo de validade limitado a, no máximo, 2 anos, sendo vedado o 
substabelecimento, com exceção das procurações ad judicia, que terão prazo indeterminado e po-

derão admitir o substabelecimento. § 2º - Não obstante o disposto no caput deste Artigo, a repre-
sentação da Companhia em juízo poderá ser feita por qualquer Diretor da Companhia ou procu-
rador, agindo isoladamente. Capítulo IV - Assembleia Geral: Artigo 9º - A Assembleia Geral 
é o órgão soberano da Companhia e se reunirá, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses 
após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais a exi-
girem. Artigo 10 - A Assembleia Geral discutirá e deliberará sobre propostas dos acionistas e so-
bre as contas e propostas apresentadas pela Diretoria, elegerá a Diretoria e decidirá sobre a insta-
lação do Conselho Fiscal. § 1º - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito 
no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º 
- As deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo 
do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos, não computados os votos 
em branco. § 3º - O acionista, seu representante legal ou procurador, deverá comparecer à assem-
bleia geral munido de documentos que comprovem sua identidade e seus poderes. § 4º - O acio-
nista poderá ser representado na assembleia geral por procurador constituído há menos de 1 ano, 
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Artigo 11 - A prática das maté-
rias listadas abaixo, dependerá da aprovação de acionistas representando, no mínimo, 60% do ca-
pital votante da Companhia, como condição de validade: (i) alterar o estatuto social da Compa-
nhia; (ii) aumentar e/ou reduzir o capital social; (iii) aprovar a participação da Companhia, fora do 
curso normal de seus negócios, em qualquer contrato, acordo, transação ou compromisso; (iv) 
aprovar a aquisição, alienação, cessão, transferência, disposição, oneração ou constituição de 
quaisquer gravames sobre qualquer bem, ativo ou direito da Companhia, em valor que exceda, em 
uma ou mais operações correlatas, em qualquer exercício social, R$3.000.000,00; (v) aprovar a 
concessão de qualquer garantia, real ou fi dejussória para garantir obrigações de terceiros, incluin-
do fi anças e avais, ou assumir obrigações de indenizar ou praticar quaisquer atos que desobriguem 
terceiros de suas obrigações perante a Companhia, envolvendo valores que excedam, em uma ou 
mais operações correlatas em qualquer exercício social, R$3.000.000,00; e (vi) aprovar a celebra-
ção de contratos fi nanceiros, incluindo contratos de abertura de crédito, mútuos, empréstimos, ex-
tensão de crédito, fi nanciamentos, arrendamentos mercantis ou leasing e desconto de recebíveis 
ou créditos ou outros títulos de dívida da Companhia, em qualquer caso em operações fi nanceiras 
cujo valor total e agregado (em uma ou mais operações correlatas) exceda R$3.000.000,00 em 
qualquer exercício social. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 12 - A Companhia terá um 
Conselho Fiscal, de caráter não permanente, que será composto de 3 membros efetivos e 3 suplen-
tes, acionistas ou não, eleitos em Assembleia Geral, e funcionará, apenas, nos exercícios sociais em 
que for instalado, a pedido de acionistas, na forma do artigo 161, § 2º da Lei 6.404/76, com man-
dato unifi cado de 1 ano, podendo ser reeleitos. § 1º - Em caso de vacância do cargo de qualquer 
membro do Conselho Fiscal, não havendo suplente, o substituto será nomeado, para completar o 
respectivo mandato, por Assembleia Geral Extraordinária. § 2º - Em caso de impedimento tempo-
rário ou ausência, o Conselheiro Fiscal temporariamente impedido ou ausente será substituído 
pelo respectivo suplente vinculado, se houver, ou, na ausência deste, por outro membro do Conse-
lho Fiscal munido de procuração com poderes específi cos, para que este vote em seu nome nas 
Reuniões do Conselho Fiscal. § 3º - Os membros do Conselho Fiscal terão a qualifi cação e atribui-
ções previstas em lei, devendo a Assembleia Geral que os eleger fi xar-lhes a respectiva remunera-
ção, observado o mínimo legal. § 4º - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal encer-
rar-se-á na Assembleia Geral Ordinária subsequente à qual tiver havido a respectiva eleição. § 5º - 
Quando instalado, o Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, 1 vez por ano, e, extraordinaria-
mente, sempre que o interesse social assim exigir, mediante convocação por escrito de quaisquer 
de seus membros, por carta, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a com-
provação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias e com apresentação da pauta dos 
assuntos a serem tratados. Parágrafo Sexto - Independentemente das formalidades previstas nes-
te Artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros Fiscais. 
Capítulo VI - Exercício Social, Lucros e Dividendos: Artigo 13 - O exercício social com-
preende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, fi ndo o qual serão elaboradas 
as demonstrações fi nanceiras exigidas pela legislação vigente, podendo ser levantados balanços 
a qualquer tempo, com base nos quais poderão ser declarados e antecipados dividendos. § Único 
- A Companhia deverá contratar auditores independentes com comprovada experiência na elabo-
ração de demonstrações fi nanceiras de acordo com os padrões internacionais IFRS. Artigo 14 - 
Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumula-
dos, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros 
líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: (a) 5% 
para a reserva legal, até que esta atinja 20% do capital social; b) 25% do lucro líquido ajustado, 
em conformidade com o disposto no Artigo 202, da Lei 6.404/76, para distribuição, como dividen-
do obrigatório, aos acionistas; e (c) o saldo que se verifi car após as destinações acima, terá a apli-
cação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição da Diretoria, observadas as 
disposições legais. § 1º - Os dividendos não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 anos, 
reverterão em benefício da Companhia. § 2º - A Assembleia Geral poderá, desde que por votação 
unânime dos acionistas, deliberar a distribuição inferior ao obrigatório ou, ainda, a retenção de 
todo lucro. Artigo 15 - A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanços e demonstra-
ções trimestrais ou semestrais e, com base em tais balanços, formular propostas para distribuição 
de resultados, devendo, nesse caso, convocar a Assembleia Geral. § Único - A Companhia poderá 
pagar aos seus acionistas, mediante deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio 
nos termos do Parágrafo 7º do Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, e legislação e regulamentação perti-
nentes, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Liqui-
dação: Artigo 16 - A Companhia entrará em liquidação por deliberação da Assembleia Geral ou 
nos casos previstos em lei. § Único - Compete à Assembleia Geral determinar o modo de liquida-
ção, eleger o Conselho Fiscal e nomear o liquidante, que deverão atuar no período da liquidação, 
fi xando-lhes a remuneração. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 17 - Os casos omis-
sos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observados os dispositivos legais em vi-
gor.” São Paulo, 30.06.2021. Sócios: Gilson Schilis; Mariana Schilis Viotti; Fernando Pasmanik 
Schilis; Ivone Pasmanik Schilis. Diretores Eleitos: Gilson Schilis; Mariana Schilis Viotti e Fernan-
do Pasmanik Schilis. Advogado: André Peixoto de Toledo - OAB/SP nº 221.928. JUCESP nº 
368.201/21-1 e NIRE nº 3530057403-6 em 04.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 

3ª VARA CÍVEL  FORO REGIONAL V  SÃO MIGUEL PAULISTA 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: JOÃO CARLOS DA SILVA (CPF/MF 
Nº 560.098.878-87), e seu cônjuge se casado for; bem como do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04). O MM. Juiz de Direito Dr. Fábio Henrique Falcone 
Garcia, da 3ª Vara Cível  Foro Regional V  São Miguel Paulista, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, 
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial  Débitos Condominiais, ajuizada por CONDOMÍNIO SPECIAL PLACE (CNPJ/MF Nº 05.596.631/0001-39), na pessoa de sua síndica 
MARIA APARECIDA DE MOURA RODRIGUES PRADO (CPF/MF Nº 113.358.888-37) em face de JOÃO CARLOS DA SILVA (CPF/MF Nº 560.098.878-87), nos autos do Processo nº 1012602-
93.2020.8.26.0005, e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina 
a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Abel Tavares nº 704, Apto. 32, 
Bloco F, Jardim Belém, São Paulo/SP  CEP: 03810-110 - Descrição do Imóvel: Apartamento sob o nº 32, localizado no 3º andar do Bloco F, integrante do Residencial Special Place, com acesso pela Rua 
Abel Tavares, nº 956, no Jardim Matarazzo, Distrito de Ermelino Matarazzo, com área útil de 43,080m², área comum de 36,943m², área total 80,023m² e fração ideal do terreno 0,3968% (com direito ao uso 
de 01 vaga de garagem, em local indeterminado). 

           Dados do Imóvel 
Inscrição Municipal n° 131.083.0203-4  

Matrícula Imobiliária n° 142.735 
12º Oficial de Registro de Imóveis  São 
Paulo/SP 

        Ônus 

Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações 
R. 07 16/06/2009 Alienação Fiduciária - Caixa Econômica Federal - CEF 
     

OBS 01: A unidade autônoma está Alienada Fiduciariamente junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual fora deferida a penhora dos direitos do imóvel (fls. 116). O valor do Crédito Fiduciário perfaz 
R$ 46.777,04 até o mês de novembro de 2021. OBS 02: Atualmente o imóvel está cadastrado na devida Prefeitura Municipal sob o nº 131.083.0203-4 (AV. 03). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 202.000,00 
(Nov/2021  Avaliação às fls. 139/142  Homologação às fls. 143). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Não há débitos tributários em aberto até o momento de 
confecção deste edital (Dez/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo/Condominial: R$ 20.107,64 (fls. 150  
Nov/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante. 02 - A 1ª praça terá início em 21 de janeiro de 2022, às 16 horas e 30 minutos, e 
se encerrará no dia 24 de janeiro de 2022, às 16 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem 
interrupção, iniciando-se em 24 de janeiro de 2022, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará em 14 de fevereiro de 2022, às 16 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar 
o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada 
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) 
sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em 
diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pela plataforma 
Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras 
e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor 
ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC). 05 
- Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do 
Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada 
arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 
o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar 
do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo 
único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não 
pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e 
criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar 
os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à 
desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com 
eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados 
no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, 
§1°, do CPC). 13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de 
alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC). 14 - Por 
uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento 
CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação 
deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela 
Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo  SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita 
pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, 
Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de dezembro de 2021. DR. FÁBIO 
HENRIQUE FALCONE GARCIA - JUIZ DE DIREITO. 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA (Art. 216-A da Lei
Federal nº 6.015/73) JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro
de Imóveis da Capital.  FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, localizada na
rua Vitorino Carmilo, 576, térreo,  no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-
000,  foi prenotado sob o nº 485.958, em 01 de junho de 2021, e autuado
o requerimento feito por VALNEY SANTANA,brasileiro, empresário,portador
da cédula de identidade RG nº  22.776.636-2-SSP/SP, inscritono CPF/ME
sob nº  162.354.048-53, e sua cônjuge VANIA APARECIDA TORRES
SANTANA, brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº
23.321.344-2-SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 121.398.108-56, casados
sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6515/77,
residentes e domiciliados nesta Capital, na Avenida Pompéia nº 957,
apartamento 32, Vila Pompéia,objetivando a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
EXTRAORDINÁRIA do apartamento nº 32, no 3º andar do “EDIFÍCIO
PAINEIRAS”,situado na Avenida Pompéianº 957,  esquina da rua
Coronel Melo Oliveira, no 19º Subdistrito – Perdizes, objeto da
transcrição nº 48.953do 2º Oficial de Registro de Imóveis desta
Capital,. Em observância à previsão legal contida no § 4º do artigo 216-A,
da Lei Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei Federal 13.465, de 11/07/
2017, e  nos itens 425 a 434 do  Capítulo XX das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e, ainda, nos termos do
Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a advertência
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento
extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo 16, que diz:- “os
terceiros eventualmente interessados poderão manifestar-se
no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do edital publicado”,
ficam eles por este Edital INTIMADOS da existência do referido processo,
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral
,  de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de
obter mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIALEXTRAORDINÁRIA, processada nos termos da legislação
vigente, acima mencionada, os quais poderão se manifestar em 15
(quinze) dias contados da data da publicação deste Edital. E para
que chegue ao conhecimento de terceiros eventualmente interessados e
não venham de futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que
será publicado em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São
Paulo. São Paulo, 25 de novembro de 2021. O Oficial (Jersé
Rodrigues da Silva). 25/11 e 10/12

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA (Art. 216-A da Lei
Federal nº 6.015/73) JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro
de Imóveis da Capital.  FAZ SABER  a todos quantos o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, localizada na
rua Vitorino Carmilo, 576, térreo,  no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-
000,  foi prenotado sob o nº 487.585, em 05 de julho de 2021, e autuado  o
requerimento feito por DALTON LUIZ FERRAZ DA SILVA JUNIOR,brasileiro,
solteiro, diretor de empresa industrial, portador da cédula de identidade RG
nº 43.407.341-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº  321.569.898-69,  residente
e domiciliado na Avenida Pires Pimentelnº 576, Centro, Bragança Paulista -
SP, objetivando a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA do
apartamento nº 68, no 6º andar do “EDIFÍCIO BARÃO DE
PIRACICABA”,situado na Rua Barão de Piracicabanº 878,  no 11º
Subdistrito – Santa Cecília, objeto da matrícula nº 12.427
(Condomínio) do 2º Oficial de Registro de Imóveis desta
Capital,neste Serviço Registral. Em observância à previsão legal contida
no § 4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei
Federal 13.465, de 11/07/2017, e  nos itens 425 a 434 do  Capítulo XX das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e,
ainda, nos termos do Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”,
que diz:- “a advertência de que a não apresentação de impugnação
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de
reconhecimento extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo
16, que diz:- “os terceiros eventualmente interessados poderão
manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do
edital publicado”, ficam eles por este Edital INTIMADOS da existência
do referido processo, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a
este Serviço Registral ,  de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às
16:00 horas, a fim de obter mais amplos esclarecimentos acerca da presente
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIALEXTRAORDINÁRIA, processada nos termos
da legislação vigente, acima mencionada, os quais poderão se
manifestar em 15 (quinze) dias contados da data da publicação
deste Edital.  E para que chegue ao conhecimento de terceiros
eventualmente interessados e não venha de futuro alegar ignorância,
expede-se o presente edital que será publicado em um dos jornais de
maior circulação da Comarca de São Paulo. São Paulo, 25 de novembro
de 2021. O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva). 25/11 e 10/12

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos
da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1096963-88.2016.8.26.0100. A MMª Juíza
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo,  Dra. VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Bragança Empreendimentos Imobil iár ios Ltda., Empage Construções, Em-
preend imentos  e  Par t i c ipações  Imob i l i á r ias  L tda ,  Epo f  Empreend imentos
Imobil iarios e Participações Ltda, Garda Empreendimentose Participações Imo-
bil iárias Ltda., Empreendimentos Imobil iarios Horizontal Ltda, Zarzur Irmãos S/
A Empreendimentose Part ic ipações, Al ice de Almeida Bri to, Francisco Soterio
de Br i to ,  Eduardo de Almeida Br i to ,  E l io  de Almeida Br i to ,  Mar ia  Franc isca
Pereira Brito, Paulo de Almeida Brito, Solange Alves de Oliveira Brito, Rosmari
Soares Rodrigues, João Santos da Costa, Maria Conceição Soares da Costa,
Longu ino  Mus ie l ,  Cr i s t iane  N iezgoda Mus ie l ,  réus  ausen tes ,  incer tos ,
desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou suces-
sores, que LEA STERN HEIN e RONALDO ALBERTO HEIN ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Manoel
de Sousa e Silva, lotes nºs 8 e 9, Jardim Marquesa, São Paulo - SP, CEP 04921-
130,  a legando posse mansa e pací f ica  no prazo lega l .  Estando em termos,
expede-se o presente edi ta l  para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para
CONTESTAREM no prazo de  15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
(vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel,  caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edi tal ,  por extrato,  af ixado e publ icado na forma da lei .  Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2021.
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MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ 29.206.359/0001-00 - NIRE 35.300.511.026 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03.11.2021
1. Data, Hora e Local: 03.11.2021, às 09h00, na sede da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco 
B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas, no Livro de Presença, 
as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Li-
vro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Dispensada a publicação de edital de convocação em 
face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: 
Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) extin-
ção da Administração da Companhia; (ii) a dissolução e liquidação da Companhia; (iii) a nomeação do liquidan-
te; e (iv) a instalação do Conselho Fiscal. 6. Deliberações: As acionistas, por unanimidade de votos, após de-
bates e discussões, aprovaram: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, 
§ 1º da LSA; (ii) A extinção do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, agradecendo aos Senho-
res Marco Antonio Souza Cauduro, Waldo Edwin Perez Leskovar, Marcio Yassuhiro Iha, Luiz Augusto Valença de 
Oliveira e Roberto Penna Chaves Neto, pelos relevantes serviços prestados a Companhia; (iii) Considerando que 
a Companhia deixou de prestar os serviços descritos em seu objeto social, e ainda, por não haver interesse das 
Acionistas na continuidade das atividades da Companhia, resolvem, por unanimidade e, conforme atribuição pre-
vista no artigo 9, alínea “j” e artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, e ainda, artigo 06, alínea “c” da LSA, 
pela dissolução e liquidação da Companhia. Considerando que não existe qualquer passivo da Companhia e o 
ativo remanescente, decorrente de saldos de lucros acumulados, e que o saldo na conta corrente da Companhia 
é de R$ 1.169.241,03, os valores serão devolvidos às Acionistas, na proporção da participação de cada Acionis-
ta, conforme balanço patrimonial de encerramento levantado em 31/10/2021: Acionista: (1) Companhia de Par-
ticipações em Concessões; Ações: 30.006.999; Percentual: 99,99%; Capital: R$ 1.169.124,11. Acionista: (2) 
CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços; Ações: 3.001; Percentual: 0,01%; Capital: 
R$ 116,92. Total: Ações: 30.010.000; Percentual: 100%; Capital: R$ 1.169.241,03. (iv) A nomeação do Sr. 
Igor de Castro Camillo, brasileiro, casado, contador, RG nº. 11.625.227-1 – IFP/RJ e CPF/MF nº 090.464.367-
05, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São 
Paulo/SP, como liquidante, que se compromete em manter em boa guarda os livros e documentos da Companhia 
extinta, conservando-os na forma e nos prazos legais. Declarando, nos termos dos artigos 147 e 149 da LSA, que 
(a) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ain-
da que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) atende ao requisito de reputação ilibada; (c) não ocu-
pa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, inte-
resses conflitantes com os da Companhia. O liquidante ora nomeado toma posse de seu cargo nesta data, fican-
do nomeado por prazo indeterminado, até a total liquidação e extinção da Companhia, salvo se anteriormente 
destituído de seu cargo pelos Acionistas da Companhia. (v) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Com-
panhia, conforme facultado pelo artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, e artigo 161 da LSA; e (vi) As Acio-
nistas dão, entre si e à Companhia, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem um do outro, 
seja a qualquer tempo ou a que título for, com fundamento no Estatuto Social, suas alterações e atos praticados 
durante a vigência deste, declarando, ainda, extinta para todos os efeitos, a Companhia, mediante o arquivamen-
to da presente Assembleia Geral Extraordinária, perante a Junta Comercial competente. 7. Encerramento: 
Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é 
assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001 e 
na alínea “c”, do §1º do Artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 03.11.2021. Assinaturas: Marco Anto-
nio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) Companhia de 
Participações em Concessões, por Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS – Companhia de Investimentos em 
Infraestrutura e Serviços, por Marcio Yassuhiro Iha. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado 
em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com certificado digital ICP Bra-
sil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº 574.659/21-3 em 
06.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CBR 031 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 18.546.645/0001-90 - NIRE 35.227.710.389

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 04.11.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Delibera-
ções Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 4.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, 
nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 4.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corren-
te do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social passa de R$ 4.907.140,00 para R$ 
907.140,00. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários, após o quê, os sócios arquivarão a altera-
ção do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.11.2021. Só-
cio: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Celso Antonio Alves - Sigrid Amantino Barcelos
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Kartismo: AKSP encerrará tempo-
rada com Corrida Maluka

PÁGINA 8 SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

(11) 99653-7522

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.

Alberto Otazú (Elite), Rodrigo Oliveira (Graduados), Jorge Filipe (Sênior) e Igor Pacanari (Light), são os campeões da temporada

Todas os 24 pilotos das seis equipes do pódio da Corrida
Maluka receberão troféus

A Associação dos Kartistas
de São Paulo vai fazer uma
grande festa de encerramento
da temporada 2021 neste sá-
bado (11), no Kartódromo de
Interlagos, zona sul de São
Paulo. A programação terá iní-
cio no início da tarde com a
decisão da Elite, a principal
categoria da AKSP, e no co-
meço da noite será realizada a
Corrida Maluka.

Como a nona etapa do
campeonato que reúne os
principais pilotos da AKSP
teve que ser adiada em vir-
tude da forte chuva que as-
solou a região de Interlagos,
em meados de novembro,
esta última prova será reali-
zada a partir das 12 horas des-
te sábado.

O campeão por antecipa-
ção da temporada é Alberto
Otazú (Cardoso Funilaria e
Pintura/Bianchi Automóveis/
AVSP/No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck/Imab Meta-
lúrgica/DKR Luvas /Lazy
Kart/Itasom), mas são cinco
pilotos brigando pelo vice-cam-
peonato: Leonardo Ferreira
com 108 pontos, Augusto Cou-
tinho com 94, Rogério Cebola
com 92, Douglas Pecoraro

com 91 e Gabriel Roque com
85.

Estará em jogo também a
decisão do terceiro turno,
que tem André Magno na
ponta com 25 pontos, segui-
do de Caio Ditlef (22), Ro-
gério Cebola (20), Wagner
Nascimento (17), Alberto Ota-
zú (16) e Gabriel Roque (15).

A Corrida Maluka será um
divertido mini-endurance de
100 minutos de duração, com
largada as 18 horas, e com
equipes formadas por quatro
pilotos sorteados, sendo cada
um de uma categoria: Light,
Sênior, Graduados e Elite. A
prova terá várias surpresas,
como uma gincana, que serão
reveladas apenas na hora do
evento. Todos os componentes
das seis primeiras equipes subi-
rão ao pódio e receberão troféus.
A equipe vencedora ganhará um
treino de F-4 na equipe LR
Competições e todos os seus
membros receberão luvas DKR
personalizadas. O autor da Su-
per Pole também ganhará um
treino de F-4 em Interlagos
com a LR Competições.

Os campeões Alberto Ota-
zú (Elite), Rodrigo Oliveira
(Graduados), Jorge Filipe (Sê-

nior) e Igor Pacanari (Light),
além dos campeões do terceiro
turno Leonardo Ferreira (Gra-
duados), Jorge Filipe (Sênior),
Alex Cruz (Light) e o da Elite
que será decidido no dia, rece-
berão seus belos troféus em
solenidade após a Corrida Ma-
luka, por volta das 20 horas.

Confira a pontuação final
da Graduados: 1) Rodrigo Oli-
veira, 146 pontos; 2) Matheus
Nozaki, 140; 3) Leonardo Fer-
reira, 138; 4) Douglas Pecora-
ro, 123; 5) José de Jesus, 111;
6) Adeilton Neri, 104; 7) Ga-
briel Medina, 101; 8) Antonio

Oliveira, 78; 9) Júlio Luiz e
Hudson Oliveira, 73.

Confira a pontuação final
do terceiro turno da Gradua-
dos: 1) Leonardo Ferreira, 41
pontos; 2) Douglas Pecoraro,
39; 3) Rodrigo Oliveira, 33; 4)
Matheus Nozaki, 31; 5) Adeil-
ton Neri, 27; 6) Gabriel Medi-
na, 26; 7) Hudson Oliveira, 25;
8) Robson Lange, 21; 9) José
de Jesus, 20; 10) Antonio Oli-
veira, 19.

Confira a pontuação final
da Sênior: 1) Jorge Filipe, 180
pontos; 2) Jorge Roque, 130;
3) Juan Alvarez, 123; 4) Mar-

co Verga, 120; 5) Luiz Gou-
vêa e Ricardo Cesar, 109; 7)
Guto Oliveira, 106; 8) Valdo
Gregório, 100; 9) Adolfo Soa-
res, 95; 10) Miguel Sacramen-
to, 90.

Confira a pontuação final
do terceiro turno da Sênior: 1)
Jorge Filipe, 41 pontos; 2) Jor-
ge Roque, 41; 3) Miguel Sa-
cramento, 39; 4) Juan Alvarez
e Gerson Roschel, 31; 6) Ri-
cardo Cesar, 30; 6) 7) Luiz
Gouvêa e Marcelo Mesquita,
24; 9) Wagner Botelho, 22; 10)
Marco Verga, 17.

Confira a pontuação final
da Light: 1) Igor Pacanari, 170
pontos; 2) Arthur Calore, 128;
3) Seong Lee, 127; 4) Igor
Dias, 98; 5) Alex Cruz, 91; 6)

Matheus Pacanari, 84; 7) Feli-
pe Lima, 80; 8) Robson Lan-
ge, 74; 9) Emílio Di Bisceglie,
72; 10) André Sgarbi Lolo, 64.

Confira a pontuação final
do terceiro turno da Light: 1)
Alex Cruz, 49 pontos; 2) Igor
Pacanari, 38; 3) Seong Lee,
37; 4) Arthur Calore, 31; 5)
Igor Dias, 29; 6) Robson Lan-
ge, 28; 7) Matheus Pacanari,
24; 8) Juliano Paiva, 20; 9)
Kawa Magalhães, 19; 10) Ro-
drigo Maver, 17.

O campeonato da AKSP tem
o apoio de Cervejaria Paulistâ-
nia, Luvas DKR, Camisetas
Harderthan, SM Reparação de
Veículos e Luminárias Energy.
Contato: aksp.contato@gmail.com;
WhatsApp: 11-93079.0901
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Pietro Fittipaldi confirmado como piloto oficial
de teste e reserva de 2022 da Haas F1 Team

Pietro  Fittipaldi

O relacionamento entre
Uralkali Haas F1 Team e Pietro
Fittipaldi se estenderá pela quarta
temporada consecutiva no Cam-
peonato Mundial de Fórmula 1
de 2022 da FIA, com o piloto
brasileiro continuando no papel
de piloto oficial de testes e re-

serva da equipe americana.
Fittipaldi, que disputou duas

provas na Fórmula 1 pela Haas
em dezembro de 2020 no Gran-
de Prêmio de Sakhir e no Gran-
de Prêmio de Abu Dhabi - subs-
tituindo o lesionado Romain
Grosjean, voltará a apoiar o time

de pista ao longo de 2022.
Fittipaldi participou da mai-

or parte das corridas de Fórmula
1 como piloto de teste e reserva
em 2020 e 2021.

“Esta foi uma decisão muito
simples para nós - manter Pie-
tro como nosso piloto oficial de
teste e reserva”, afirmou o che-
fe da equipe, Guenther Steiner.

Pietro Fittipaldi comentou:
“Estou naturalmente muito feliz e
animado novamente com a oportu-
nidade de continuar minha associ-
ação com a Uralkali Haas F1 Team.
Estou com a equipe há algumas
temporadas, somos como uma
família. Aprendi muito em meu
tempo aqui e espero poder conti-
nuar contribuindo com a introdu-
ção da nova geração de carros de
Fórmula 1 em 2022. Será emocio-
nante ver o que vem com as novas
modificações e estou obviamen-
te tão interessado quanto o res-
to da equipe em ver o que o VF-
22 pode fazer na pista”.

Fittipaldi fez sua estreia na
Fórmula 1 ao volante do Haas
VF-20 no Grande Prêmio Sakhir
de 2020, realizado no Circuito
Internacional do Bahrain. Em sua
primeira corrida ele cruzou a li-
nha de chegada, terminando a cor-
rida de 87 voltas na 17 posição no
geral. Na semana seguinte, ele par-
ticipou da corrida que encerrou a
temporada no Circuito Yas Mari-
na, o Abu Dhabi Grand - Fittipaldi,
novamente ganhou distância para
completar seu segundo grande prê-
mio, que começou na 19 posição.

Antes de competir pela Haas
F1 Team, Fittipaldi testou VF-18
e VF-19 em 2018 e 2019. Neto
do duas vezes campeão mundial
de Fórmula 1 da FIA e duplo ven-
cedor da Indy 500 Emerson Fit-
tipaldi, o currículo de Pietro in-
clui várias vitórias de corrida e
quatro títulos (incluindo Formu-
la V8 3.5 Championship e For-
mula Renault) e várias corridas
na IndyCar Series.
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Cacá Bueno finaliza temporada da Stock Car
no templo do automobilismo nacional

Cacá Bueno disputa neste fi-
nal de semana a última etapa da
temporada 2021 da Stock Car no
Autódromo José Carlos Pace,
em São Paulo, com a equipe
iCarros ACDelco Crown Racing.
Pentacampeão da categoria,
Cacá Bueno é recordista na pis-
ta em triunfos no grid atual e
acredita em bons resultados para
fechar o campeonato.

“Vamos acelerar na última
etapa e, nossa, o ano passou vo-
ando! Em maio, disputamos a
segunda etapa da temporada em
Interlagos e consegui extrair
bons resultados, sendo recordis-
ta de ultrapassagens ao ganhar 25
posições e finalizar a prova no
top-5. Neste domingo, estamos

anteriores”, diz Cacá, que é pa-
trocinado por iCarros, ACDelco,
Paraflu, Red Bull e Moss.

Templo do automobilismo
nacional, Interlagos é palco de
alguns recordes de Cacá. Com
sete vitórias, o pentacampeão
é o maior vencedor do grid atu-
al no circuito, conquistou seis
pole positions e foi ao pódio
18 vezes.

As atividades de pista da Sto-
ck Car começam nesta sexta-fei-
ra (10) com shakedown, no sá-
bado (11) acontecerão os treinos
livres e a classificação, que será
às 15h55, enquanto no domingo
(12) estão marcadas as duas úl-
timas corridas do ano às 13h40
e 14h18, respectivamente.
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apostando novamente em uma
performance positiva para fechar

a temporada em uma condição
acima que tivemos nas etapas

Alerta Amarelo para o
TUDOR Nazaré Tow

Surfing Challenge apresentado
por Jogos Santa Casa

Maya Gabeira

A World Surf League
(WSL) anunciou um “Alerta
Amarelo” para o TUDOR Na-
zaré Tow Surfing Challenge
apresentado por Jogos Santa
Casa, que pode ser realizado no
próximo domingo (dia 12) ou na
segunda-feira (13) em Portugal.
As previsões indicam que uma
grande ondulação de oeste/noro-
este com ventos favoráveis se
dirige rumo à Praia do Norte, em
Nazaré, então a expectativa é
grande para que o primeiro even-
to de ondas gigantes da World
Surf League na temporada, acon-
teça em um destes dois dias.

Os oficiais do evento estão
monitorando a aproximação
desse swell, observando se as
condições irão produzir ondas
na faixa ideal de competição.
A próxima chamada para um
possível “Alerta Verde” foi
marcada para as 12h00 do sá-
bado em Portugal, 9h00 no
Brasil. Assim que a realização
do evento for confirmada, os
participantes serão avisados
com aproximadamente 34 ho-
ras de antecedência, para esta-
rem prontos para competir.

O TUDOR Nazaré Tow Sur-
fing Challenge apresentado por
Jogos Santa Casa será um
evento especial disputado por
equipes de tow-in em um úni-
co dia. Serão nove equipes for-
madas por dois competidores,
com cada um tendo que surfar
e também pilotar o jet-ski para
o outro. As duplas serão divi-
didas em três grupos com três
equipes em cada. A competição
terá um total de seis baterias
com 1 hora de duração, sendo
duas para cada grupo, com os
competidores se alternando
entre surfar e pilotar o jet-ski.

As duas maiores notas de
cada surfista, após surfar e pilo-
tar nas duas baterias, serão soma-
das para uma pontuação individu-
al, com a melhor onda tendo sua
pontuação dobrada. No total, a
pontuação individual máxima de
um surfista será de 30 pontos, já
que cada onda é avaliada com nota
de 1 a 10. Os surfistas serão pre-
miados em várias categorias no
final da competição.

Convidados do TUDOR Na-
zaré Tow Surfing Challenge apre-
sentado por Jogos Santa Casa:

Equipe 1: Kai Lenny (HAV)
e Lucas Chianca (BRA)

Equipe 2: Nic Von Rupp
(PRT) e Pedro Scooby (BRA)

Equipe 3: Rodrigo Koxa
(BRA) e Eric Rebiere (FRA)

Equipe 4: Andrew Cotton
(ING) e Will Skudin (EUA)

Equipe 5: Axier Muniain
(ESP) e Francisco Porcella (ITA)

Equipe 6: João de Macedo
(PRT) e Antonio Silva (PRT)

Equipe 7: Maya Gabeira (BRA)
e Sebastian Steudtner (ALE)

Equipe 8: Justine Dupont
(FRA) e Pierre Rollet (FRA)

Equipe 9: Michelle des
Bouillons (BRA) e Ian Cosen-
za (BRA)

O TUDOR Nazaré Tow Sur-
fing Challenge apresentado por
Jogos Santa Casa tem o apoio
de TUDOR, Jogos Santa Casa,
Red Bull, Corona, Hertz, MEO,
Portuguese Waves, Visit Por-
tugal, Oeste Portugal, e a Ci-
dade de Nazaré. 

Assista AO VIVO - O TU-
DOR Nazaré Tow Surfing apre-
sentado por Jogos Santa Casa
será transmitido AO VIVO pelo
WorldSurfLeague.com, pelo
YouTube da WSL, e também
pelo aplicativo gratuito da WSL.
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