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Caixa começa a pagar Auxílio
Brasil com valor mínimo de R$ 400
A Caixa Econômica Federal pagou na sexta-feira (10) o
Auxílio
Brasil
para
beneficiários com Número de
Inscrição Social (NIS) final 1.
Medida
provisória
publicada em edição extra do
Diário Oficial da União, no último dia 7, antecipou o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil. O instrumento criou
um benefício extraordinário
que complementa as parcelas

Todas as vacinas administradas
no Brasil têm efetividade
Confiança da indústria volta a
subir, após três meses de queda
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Leilão do 5G foi maior
certame de radiofrequência
da América Latina
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Previsão do Tempo
Sábado: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosidade diminui.

Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,61
Venda:
5,61
Turismo
Compra: 5,57
Venda:
5,77

EURO
Compra: 6,34
Venda:
6,35

32º C
15º C

Noite

33º C
18º C

Noite

27º C
20º C

Noite
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Os deputados alemães
aprovaram na sexta-feira, (10)
uma lei que obriga os profissionais de saúde a receber a
vacina contra a covid-19, um
primeiro passo antes da ampliação da obrigatoriedade ao restante da população do país, prevista para o início de 2022.
O projeto de lei, que visa
proteger grupos particularmente vulneráveis, foi aprovado por ampla maioria no
Bundestag (câmara baixa do
Parlamento alemão), onde os
sociais-democratas (SPD),
o s Verdes e os liberais
(FDP), as forças políticas
que integram a nova coligação governamental, têm a
maioria parlamentar.
A medida foi aprovada com
571 votos a favor e 80 contra.
Todos os que trabalham
em hospitais e lares devem
estar vacinados ou curados da
covid-19.
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Regras sanitárias para
entrar no Brasil serão
adiadas em uma semana
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O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse na sexta-feira (10) que o leilão do 5G
foi um dos processos licitatórios mais importantes do governo federal e o “maior certame de radiofrequências da
América Latina”. O ministro
participou de encontro promovido pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e
Telecomunicações (Abrint).
No leilão foram arrecadados R$ 47,2 bilhões. Segundo
o ministério, do valor total, R$
42 bilhões serão revertidos em
investimentos para ampliar a
conectividade em todo o país.
A expansão do 4G deve beneficiar mais de 7,4 mil distritos, povoados ou comunidades
e outras 391 sedes de municípios. Pelos acordos celebrados, 36 mil quilômetros (km)
de rodovias federais devem receber o sinal de internet com
alta velocidade.
“O 5G chegará a todos os
municípios brasileiros até

2029. E aquelas localidades
que hoje têm pouca ou nenhuma conexão contarão com o
padrão mínimo de quarta geração para redes móveis”, disse
o ministro.
O conselheiro da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) Vicente Aquino disse
que a agência vai verificar se as
operadoras vencedoras estão
cumprindo as contrapartidas
assumidas no leilão, como levar conectividade às escolas
públicas e para a Amazônia, no
âmbito do programa Norte Conectado.
Segundo Aquino, para fazer
o monitoramento das operadoras foram criados dois grupos
de trabalho, o Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (Gape) e o Grupo de
Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz
(Gaispi). (Agência Brasil)

Esporte
Stock Car

Conheça quem são e o que pensam
os três candidatos ao título
A Stock Car Pro Series realiza no domingo (12) em Interlagos a Super Final BRB,
prova que decidirá o título de
campeão entre os primeiros
colocados na tabela: Gabriel
Casagrande (336 pontos),
Daniel Serra (311) e Thiago
Camilo (280), três dos melhores pilotos do Brasil na atualidade. A decisão do título da
Stock Car terá largada às
13h40 e irá ao ar ao vivo pela
Band e Sportv, além das mídias da categoria.
Uma variada combinação
de resultados, equivalente a
um jogo de xadrez, pode definir a disputa nas duas provas
que comporão a Super Final
BRB. Após as 22 largadas realizadas em 2021, Casagrande construiu uma vantagem
de 25 pontos sobre Serra e,
segundo ele próprio, vai tentar “jogar com a vantagem a
nosso favor”. Mas o tricampeão Daniel Serra tem outro
ponto de vista: “Já fiz o papel
de caça e agora é minha vez de
ser o caçador”.
Já Thiago Camilo vai para
o tudo ou nada, vivendo um
drama: no último sábado ele
sofreu um forte acidente durante a última etapa da Porsche Cup, quando bateu no muro
a mais de 170km/h. Com fortes dores e hematomas ainda
em fase de recuperação, ele
ainda luta para chegar à Super
Final BRB em condições de
sonhar com o título: “Esse acidente é uma motivação extra
para tentar ser campeão”. Caso
vença uma das duas provas, Camilo também se tornará o maior vencedor em atividade na

Foto/ Marcelo Machado de Melo

Alemanha
aprova
vacinação
obrigatória
para
profissionais
de saúde

já previstas do Auxílio Brasil
para o valor de R$ 400. Ou
seja, cada família receberá, no
mínimo, R$ 400.
Segundo o Ministério da
Cidadania, do total de 14,5
milhões de famílias atendidas
em novembro pelo novo programa social do governo federal, 13 milhões recebiam menos de R$ 400. Em novembro,
o valor médio do Auxílio Brasil foi R$ 224,41. Página 3

Gabriel Casagrande entre Daniel Serra e Thiago Camilo
Stock Car, com 37 primeiros lugares, empatado com Cacá Bueno. Mas ainda falta o título.
Confira quem são e o que
pensam os pilotos que brigam
pela supremacia em 2021:
Gabriel Casagrande
“Na minha cabeça é mais um
final de semana de corrida. Eu
vou tentar coletar o máximo de
pontos e ver como termina. Eu
não posso assumir riscos desnecessários e jogar fora tudo
o que construíamos até agora.
Trabalhamos muito para chegar nesse momento importante para todos. Vamos fazer
uma marcação no Daniel para
garantir a pontuação que precisamos. Tanto eu quanto a
equipe vamos fazer uma estratégia conservadora. Construímos essa vantagem e agora precisamos usar isso a nosso favor.
Vamos seguir a estratégia à risca
para que nada dê errado”.
Ficha técnica: Colocação
em 2021: 1º (336 pontos).
Equipe: Vogel A. Mattheis. Idade: 26 anos. Estreia: Cascavel,
2013. Largadas: 167. Vitórias:
5. Poles: 3. Pódios: 28. Me-

tomei oito pontos na perna esquerda e o impacto foi muito
forte. Acabei absorvendo o impacto no muro, a mais de
170km/h. Estou muito dolorido ainda. Esse acidente poderia ter me tirado da final. Mas
vendo a minha evolução, dia a
dia, acho que tenho tempo pra
me recuperar e ficar 100%.
Mesmo que não estiver totalmente recuperado, vou para a
pista fazer que puder. Ter sofrido um acidente assim uma semana antes da final é mais uma

motivação pra mim, um combustível a mais para buscar a
superação. Não tem quem
acredite mais do que eu que
esse título é possível. Eu estarei pronto.
Ficha técnica: Colocação
em 2021: 3º (280 pontos).
Equipe: Ipiranga A. Mattheis.
Idade: 37 anos. Estreia: Curitiba, 2003. Largadas: 290.
Vitórias: 36. Poles: 75. Pódios: 27. Melhor campeonato: vice-campeão em 2009,
2013, 2017 e 2019.

lhor campeonato: 7º em 2019
Daniel Serra
“Corrida só termina quando
acaba e tudo pode acontecer. Já
cheguei em decisão de título
com essa vantagem e nem por
isso cheguei tranquilo. Então, já
fiz o papel de caça e agora é minha vez de ser o caçador. Vamos
virar o caçador e pegar ele (Casagrande) nessa final. Mas a verdade é que que ainda precisamos
de um pouco de sorte em Interlagos.
Então vou entrar na pista tranquilo,
sabendo que tenho que produzir o
meu melhor desempenho, o máximo,
e aí quando receber a bandeirada a
equipe me fala pelo rádio se deu ou
se não deu. Estamos confiantes e
trabalhando para chegarmos muito fortes nessa final”.
Ficha técnica: Colocação
em 2021: 2º (311 pontos). Equipe: Eurofarma-RC. Idade: 37
anos. Estreia: Interlagos, 2007.
Largadas: 247. Vitórias: 20.
Poles: 12. Pódios: 69. Melhor
campeonato: campeão em
2017, 2018 e 2019.
Thiago Camilo
“No acidente de sábado eu

Atualizações nas
Honda Biz 125 e
Biz 110i 2022
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Estado de SP autoriza repasse de
R$ 33 mi para HC de Ribeirão Preto
SPTrans reforça frota de
linhas da USP para
realização da Fuvest no
domingo, 12
A SPTrans irá reforçar
a operação de duas linhas
que fazem o percurso entre a Estação Butantã e a
USP no dia 12 de dezembro, domingo, para atender
ao público que irá fazer a
1ª fase de provas da Fuvest, ampliando assim a
quantidade de viagens e a
oferta de transporte públi-

co para os vestibulandos.
Ambas as linhas são denominadas Metrô Butantã Cidade Universitária e também circulam no interior da
Cidade Universitária.
A linha 8012/10 passará
de 38 para 47 partidas programadas, e a 8022/10 vai de
39 para 53, diminuindo o intervalo entre ônibus.

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
A bancada do PT vai ou não cumprir o acordo sobre o vereador Guedes voltar ao cargo da 1ª Secretaria da Mesa, hoje ocupado pela vereadora Juliana ?
.
PREFEITURA (São Paulo)
Qual o maior motivo do Ricardo Nunes (MDB) estar no cargo que está ? Caso fosse eleito deputado federal 2018, seria o
vice do Covas (PSDB) 2020 ?
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O que pensa a deputada Marta Costa (PSD), cristã evangélica
(Assembleia de Deus - Belém) sobre Kassab - dono do partido namorar com Lula e Alckmin ?
.
GOVERNO
Pra quem foi o recado do Doria, eleito em prévias do PSDB
pra candidatar-se à Presidência da República, sobre o fato de
que as eleições 2022 serão as mais ...
.
(São Paulo)
... sujas e sórdidas da História do Brasil. Quanto ao único
tucano, eleito e reeleito Presidente (1994 e 1998), Fernando
Henrique vai mesmo apoiá-lo ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Filiação do ex-procurador (MP da ‘Lava Jato’) Dalagnoll ao
Podemos, pra disputar a Câmara Federal pelo Paraná, fará com
que Capez saia por São Paulo ?
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Por que Bolsonaro participou do Encontro “pela Democracia” com Biden (USA) e Lula participou de encontro com viúvas
do Foro de São Paulo na Argentina ?
.
PARTIDOS
PDT : Ciro Gomes continuará achando que terá apoio do Lupi
- herdeiro do Brizola, fundador e dono do PDT - e do ex-marketeiro do PT Lulista, João Santana ?
.
(Brasil)
... PSD : Kassab vai mesmo apoiar o ex-tucano Alckmin ao
governo paulista 2022, ainda que não for candidato pelo partido
que refundou pra ser dono nacional ?
.
JUSTIÇAS (Brasil)
O TSE, sob Alexandre de Moraes (Supremo), vai interferir
nas campanhas (deputados, senadores, governadores e Presidente
2022) e também nas redes sociais ?
.
M Í D IA S
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna cesarneto.com - recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal (São Paulo) e “Colar de Honra ao Mérito” (Assembleia do
Estado de São Paulo)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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profissionais de saúde de diversas áreas. As contratações serão
realizadas por meio da Fundação
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA).
Além do incremento em recursos humanos do HC, haverá
o repasse de R$ 5 milhões para
a contratação de serviço terceirizado de anestesistas para a unidade. A iniciativa permitirá a
ampliação de cirurgias e demais
atendimentos para toda a região.
“O Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto foi fundamental
durante a pandemia de Covid19, sendo referência no Estado no enfrentamento da doença. Agora, com este incremen-

to financeiro do Governo de
SP, poderá ampliar e retomar a
assistência a outras especialidades médicas”, destacou o
Secretário de Estado da Saúde,
Jean Gorinchteyn.
Farmácia de Alto Custo
em novo endereço
O repasse anunciado também
permitirá a instalação da Farmácia de Medicamentos Especializados, popularmente chamada
de “Alto Custo”, em novo endereço: um espaço amplo (450m²)
localizado no Novo Shopping de
Ribeirão e acima do Poupatempo local, com fácil acesso e sete
linhas de ônibus municipais, estacionamento gratuito e conforto aos pacientes.
O serviço atende pacientes

das 26 cidades que integram o
DRS. Mensalmente, 14 mil pacientes de Ribeirão são atendidos na farmácia, que também
atende outras 17 mil pessoas
residentes em outras cidades e
para as quais as Prefeituras realizam a entrega no próprio
município.
A mudança é reflexo da necessidade de acomodar a demanda, que cresceu 50% desde 2021. Com esta mesma finalidade, em agosto de 2020,
a Saúde estadual implantou o
aplicativo Remédio Agora na
farmácia, alcançando 40% dos
pacientes da unidade que agora podem agendar, remarcar e
consultar a disponibilidade de
seu medicamento antes de se
dirigir ao local.

Primeiro mutirão para renovação de
CNH acontece neste sábado (11)
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O Vice-Governador Rodrigo
Garcia autorizou na sexta-feira
(10) o repasse de R$ 33 milhões para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.
O recurso será investido na
contratação de 416 profissionais de saúde para a ampliação
da assistência da região.
“Esse recurso será permanente, porque não é investimento. É custeio, que vai permitir contratar já no começo
do ano que vem mais de 400
profissionais de saúde”, destacou Rodrigo Garcia.
O repasse anunciado pelo
Governo de SP inclui R$ 28 milhões para a contratação de 61
médicos, 70 enfermeiros, 187
técnicos de enfermagem e 98

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488
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Com a retomada do calendário de vencimento das Carteiras
Nacionais de Habilitação
(CNHs), que havia sido suspenso durante o período mais crítico da pandemia, os documentos
vencidos entre março e abril de
2020 devem ser renovados até
dia 30 de dezembro 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 mutirão nos próximos dois sábados do
mês de dezembro, dias 11 e 18.
No total, 15 mil vagas serão destinadas exclusivamente para a
ação, representando um aumento
de 30% na grade de atendimento
para o serviço de renovação.
O serviço presencial será oferecido no horário habitual de cada
unidade, mediante agendamento,
que pode ser feito nos canais digitais do programa de forma gratuita. A prioridade é atender aqueles que estejam com a CNH para
vencer ainda neste mês e precisam realizar alterações no documento, como transferência interestadual, por exemplo.
Já para este primeiro sábado
(11), a agenda foi aberta na última quinta-feira (9). Para a próxima semana, a grade de agendamento também será liberada na
quinta anterior à ação, dia (16).
“É importante que os motoristas fiquem atentos ao calendário para regularizar a habilitação dentro do tempo determinado. Para garantir o acesso a todos os cidadãos neste primeiro
mês de vencimento, após a suspensão do prazo anterior duran-

te a pandemia, o Poupatempo,
em parceria com o Detran.SP,
ampliou a grade de atendimento
para esse serviço”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp
– empresa de Tecnologia do
Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo.
A renovação simplificada
pode ser feita pelos canais digitais do Poupatempo, como o
portal
–
www.poupatempo.sp.gov.br -,
aplicativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento, além
das plataformas eletrônicas do
Detran.SP. Para isso, o motorista
não precisa comparecer presencialmente em uma unidade, bastando seguir o passo a passo do
atendimento online, realizar o
exame médico na clínica indicada durante o processo e o novo
documento chegará no endereço de cadastro, pelos Correios.
Entre janeiro e novembro
deste ano, mais de 4,4 milhões
de cidadãos deram entrada ao
processo de renovação da habilitação no Poupatempo. Desse
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
desburocratiza processos e evita deslocamentos desnecessários ao cidadão”, afirma Ernesto
Mascellani Neto, diretor-presi-

dente do Detran.SP.
Vale lembrar que motoristas
que tenham CNH nas categorias
C, D ou E precisam realizar o
exame toxicológico em laboratório credenciado pelo Senatran
com antecedência, pois o laudo
será solicitado durante o exame
médico. O exame é válido por
dois anos e meio para menores
de 70 anos e tem a mesma validade da CNH para maiores de 70
anos. Outra opção é o motorista
solicitar o rebaixamento de categoria, o que também pode ser
feito pelos canais digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.
“Qualquer motorista pode
solicitar a renovação da carteira
de habilitação pelos canais digitais do Poupatempo. Se o atendimento presencial for necessário, como nos casos de transferência interestadual de endereço, por exemplo, o próprio sistema irá direcioná-lo ao agendamento, para realizar o serviço no
posto de sua preferência”, explica Murilo Macedo, diretor da
Prodesp.
Desde a reabertura das unidades, após o período mais crítico da pandemia, o Poupatempo atende de forma presencial
prioritariamente os serviços que
ainda não estão disponíveis nas
plataformas digitais, como a primeira via do RG, transferência
interestadual e alteração nas características do veículo, por
exemplo, sempre mediante
agendamento prévio.
As demais opções, além da
própria renovação simplificada
de CNH, como licenciamento

de veículos, consulta de IPVA,
Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, Carteira de vacinação digital da Covid-19, entre outros, estão disponíveis nos canais eletrônicos
do Poupatempo.
Renovação da CNH
Para renovar a CNH, basta
acessar
o
portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
aplicativo Poupatempo Digital,
clicar em Serviços > CNH >
Renovação de CNH. Após confirmar ou atualizar os dados, o
motorista agenda e realiza o exame médico na clínica credenciada indicada pelo sistema.
Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão
do EAR na CNH, precisa passar
também pela avaliação psicológica e será direcionado a um profissional credenciado.
Se for aprovado nos exames,
é necessário pagar a taxa de
emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por email pela Secretaria Nacional 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
eletrônicos do Poupatempo.
Para evitar deslocamentos e
proporcionar mais conforto e
comodidade, o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, no endereço indicado pelo
motorista.

Governo anuncia novas unidades
do Programa Praça da Cidadania
em seis municípios
O Governador João Doria
assinou na sexta-feira (10) novos convênios para a implantação do Programa Praça da Cidadania em um total de seis municípios, com investimento médio
de R$ 4 milhões em cada unidade. A iniciativa do Governo de
SP busca a redução da vulnerabilidade social através da implementação de espaços destinados
a lazer, esporte e qualificação
profissional. Serão beneficiadas
as cidades de Diadema, Mauá,
São Bernardo do Campo, Embu
das Artes e Mogi das Cruzes,
localizadas na Grande SP, além
de Ribeirão Preto, no interior do
Estado.
“A Praça da Cidadania não é
apenas a praça do lazer, do esporte e da convivência. É a praça que dá a oportunidade da formação profissional para garantir o futuro. A oportunidade do
emprego é o que o Governo de
SP incluiu, de maneira enfática,
dentro das praças. Isso é respeito pela cidadania e pelas pesso-

as”, ressaltou Doria.
As Praças são equipamentos
fundamentais para promover a
cidadania, inclusão social e qualificação profissional nos territórios vulneráveis, estimulando
a geração de emprego e renda, o
empreendedorismo e a autonomia financeira da população.
Além disso, no local são ofertados serviços do Centro de Integração e Cidadania (CIC), da
Secretaria da Justiça e Cidadania, e do Banco do Povo, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.
O programa oferece mais de
20 cursos profissionalizantes,
desenvolvidos pelo Fundo Social
de São Paulo, em parceria com
o Centro Paula Souza. As vagas
são ofertadas em seis áreas diferentes: beleza e bem-estar,
moda e arte, gastronomia, informática, construção civil e administração.
A iniciativa ainda contempla
a implantação de áreas voltadas
para esportes, lazer e convivên-

cia comunitária. Cada unidade
poderá contar, dependendo do
projeto, com academia ao ar livre, pista de caminhada e corrida, quadra poliesportiva, quadra
de futebol society, quadra de
basquete de rua (3×3), área de
jogos, parquinho infantil, arena
ao ar livre, jardim de chuva e
horta comunitária.
“As Praças da Cidadania são
centros de convivência e nesses
locais teremos, além do esporte e da integração da família, os
cursos de capacitação para darmos autonomia para as pessoas.
Agradeço ao Governador por
aceitar esse desafio e aos prefeitos pela parceria”, destacou a
presidente do Conselho do Fundo Social São Paulo, Bia Doria.
Implantação
Para a implantação da Praça
da Cidadania, o município deve
estar enquadrado nas diretrizes
do Programa, disponibilizar um
terreno adequado e providenciar a aprovação legal dos trâmi-

tes para instalação do projeto.
Além disso, a prefeitura deve
coordenar a mobilização junto à
comunidade, contando com o
apoio técnico do Fundo Social
de São Paulo.
Após a inauguração da Praça, o município deve realizar a
gestão, manutenção e zeladoria
dos espaços abertos, e o Fundo
Social de São Paulo fica responsável pela edifício das Escolas
de Qualificação Profissional.
Unidades
O Estado de SP já realizou a
implantação de quatro unidades
da Praça da Cidadania, sendo
duas na Capital (Paraisópolis e
Vila da Paz) e outras duas na
Grande SP, nas cidades de Guarulhos e Santo André. Além disso, em agosto deste ano, foram
assinados outros seis convênios com os municípios de Carapicuíba, Itapevi, Itaquaquecetuba e Osasco, também na RMSP,
além de Cubatão e Santos, na
Baixada Santista.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Caixa começa a pagar Auxílio
Brasil com valor mínimo de R$ 400
A Caixa Econômica Federal
pagou na sexta-feira (10) o Auxílio Brasil para beneficiários
com Número de Inscrição Social (NIS) final 1.
Medida provisória publicada
em edição extra do Diário Oficial da União, no último dia 7,
antecipou o pagamento do novo
valor do Auxílio Brasil. O instrumento criou um benefício
extraordinário que complementa
as parcelas já previstas do Auxílio Brasil para o valor de R$ 400.
Ou seja, cada família receberá,
no mínimo, R$ 400.
Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14,5 milhões de famílias atendidas em

novembro pelo novo programa
social do governo federal, 13
milhões recebiam menos de R$
400. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi R$
224,41.
Calendário
As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa
Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis
do mês. Em dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos vão até 23, com a antecipação do calendário regular
em uma semana.
O beneficiário poderá consultar informações sobre as da-

tas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o
programa social, e o aplicativo
Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais
do banco.
Benefícios básicos
O novo programa social tem
três benefícios básicos e seis
suplementares, que podem ser
adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque
em competições esportivas ou
em competições científicas e
acadêmicas.

Podem receber o Auxílio
Brasil as famílias com renda per
capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema
pobreza, e aquelas com renda per
capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.
A Agência Brasil elaborou
um guia de perguntas e respostas sobre o Auxílio Brasil. Entre as dúvidas que o beneficiário pode tirar estão os critérios para integrar o programa
social, os nove tipos diferentes de benefícios e o que
aconteceu com o Bolsa Família e o auxílio emergencial,
que vigoraram até outubro.
(Agência Brasil)

Inflação oficial é de 0,95%
em novembro
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação
oficial do país, foi de 0,95%,
em novembro deste ano. Foi a
maior taxa para um mês de novembro desde 2015 (1,01%).
Em novembro de 2020, a alta
de preços foi de 0,89%.
Apesar disso, a inflação
oficial de novembro ficou
abaixo da observada em outubro de 2021 (1,25%). O IPCA
é de 9,26% no ano e 10,74%
em 12 meses. A inflação acumulada em 12 meses é a maior desde novembro de 2003.

Os dados foram divulgados na
sexta-feira, (10), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Sete dos nove grupos de despesa pesquisados tiveram inflação em novembro, com destaque para os transportes com alta
de preços de 3,35%.
“Os preços da gasolina subiram 7,38% em novembro, na
esteira dos reajustes que foram
dados nas refinarias no final de
outubro. Além disso, tivemos
altas expressivas do etanol, do
diesel e do gás veicular”, disse

o pesquisador do IBGE, Pedro
Kislanov.
O peso da gasolina
A gasolina foi o item que
mais contribuiu para a inflação
em novembro. O etanol subiu
10,53%, o óleo diesel, 7,48%,
e o gás veicular, 4,30%.
Outro impacto relevante no
IPCA de novembro veio dos gastos com habitação, que aumentaram 1,03% no mês, por conta da
energia elétrica (1,24%), que,
desde setembro, permanece com
bandeira de escassez hídrica.
A alimentação teve deflação

(queda de preços) de 0,04% no
período, puxada pelo comportamento dos preços da alimentação fora do domicílio, que recuaram 0,25%.
Outro grupo com deflação foi
saúde e cuidados pessoais (0,57%), consequência, em grande parte, da queda nos preços dos
itens de higiene pessoal (-3%).
Os demais grupos tiveram
as seguintes variações de preços:
despesas
pessoais
(0,57%), artigos de residência
(1,03%), vestuário (0,95%),
educação (0,02%) e comunicação (0,09%). (Agência Brasil)

Confiança da indústria volta a
subir, após três meses de queda
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei), da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), avançou 0,7 ponto em dezembro de 2021 em
relação a novembro, ao subir de
56 para 56,7.
A alta interrompe uma sequ-

ência de três quedas, quando o
Icei recuou 7,2 pontos. Esse índice varia entre 0 e 100, tendo
uma linha de corte em 50 pontos. Dados acima de 50 indicam
confiança e abaixo falta de confiança. Foram entrevistadas
1.471 empresas entre 1º e 7 de

dezembro.
O indicador está acima da
média histórica de 54,1 pontos.
No entanto, na comparação
com dezembro do ano passado
há um recuo. O Icei caiu de 63,1
para 56,7. “Essa queda releva
que a confiança está menos dis-

seminada e intensa do que no final de 2020”, diz a CNI.
A percepção para os próximos seis meses está 60,1 pontos, o que, segundo a CNI, mostra que o otimismo para o próximo semestre está mais forte
e disseminado. (Agência Brasil)

INSS altera limite de juros do
empréstimo consignado
O Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS)
aprovou aumento do teto dos
juros cobrados nas operações de crédito consignado
para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) por
causa do aumento na taxa
Selic e no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor

(INPC) nos últimos meses. A
decisão foi publicada na edição de quinta-feira (9) do
Diário Oficial da União.
O percentual do empréstimo consignado passa de 1,8%
para 2,14% ao mês. Para operações realizadas pelo cartão
de crédito, a taxa subiu de 3%
para 3,06% ao mês.
O secretário de Previdên-

cia do Ministério do Trabalho
e Previdência, Leonardo Rolim, destacou que o conselho
define o teto de juros do consignado, não a taxa que será
aplicada.
Em nota, o Ministério do
Trabalho e Previdência explica que a metodologia usada no
cálculo do novo teto de juros
do consignado teve como re-

ferência a taxa de juros real calculada em 16,1%. Considerando a taxa de juros real, o novo
índice é o menor desde 2015.
O CNPS disse que as mudanças ocorrem por causa das
oscilações do mercado financeiro e destacou a importância da educação financeira
para aposentados e pensionistas do INSS. (Agência Brasil)

Barômetros Globais ficam
relativamente estáveis em dezembro
Após caírem expressivamente ao longo do segundo semestre de 2021, os Barômetros
Econômicos Globais ficaram
relativamente estáveis em dezembro. O Barômetro Coincidente interrompeu a sequência
de queda iniciada em julho, enquanto o Barômetro Antecedente registrou a sétima queda
consecutiva, mantendo-se
abaixo dos 100 pontos o que
expõe as dificuldades de manutenção do ritmo de retomada
da economia mundial.
As informações são do Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV), divulgadas na sextafeira, (10).
Enquanto o Barômetro Coincidente reflete o estado atual
da atividade econômica, o Barômetro Antecedente emite um
sinal cíclico cerca de seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais. Esses indicadores se baseiam nos resultados de pesquisas de tendências econômicas realizadas em
mais de 50 países. A intenção é
ter a cobertura global mais ampla possível.

O Barômetro Global Coincidente subiu 0,5 ponto em dezembro, para 107,1 pontos. Já o
Barômetro Global Antecedente
recuou 0,4 ponto, para 95,7 pontos, menor nível desde julho de
2020 (83,2 pontos).
De acordo com a análise, o
resultado positivo do Barômetro Coincidente foi determinado exclusivamente pela região
da Europa, enquanto o resultado
negativo do Barômetro Antecedente foi influenciado pela Ásia,
Pacífico e África e pelo Hemisfério Ocidental.
Segundo o pesquisador do
Ibre/FGV, Paulo Picchetti, enquanto o avanço do Barômetro
Coincidente demonstra estabilidade do nível de atividade na
maior parte das regiões ao final
de 2021, o novo resultado negativo para o Barômetro Antecedente incorpora os efeitos do
aumento da incerteza em relação
ao futuro imediato.
“Apesar da extensão da ameaça colocada pela nova variante
do novo coronavírus ainda não
ser completamente conhecida,
novas restrições à mobilidade já
vêm sendo adotadas em alguns

locais. Esse fato pode retardar a
solução dos problemas nas cadeias de suprimento de insumos,
cujas pressões sobre preços já
estão disseminadas, resultando
em sinalizações de política monetária contracionista em vários países”, disse, em nota, o pesquisador.
Barômetro Coincidente
A Europa é a única região
a registrar evolução positiva
de seu indicador coincidente
em dezembro. Os indicadores
das demais regiões ficaram
estáveis. Todas as regiões ainda registram indicadores acima do nível médio histórico
de 100 pontos.
Entre os indicadores setoriais, apenas Indústria e Comércio sobem em dezembro,
enquanto os demais registram
queda. Com o resultado, o indicador do Comércio passou a
ser o maior entre os indicadores setoriais, algo que não acontecia desde outubro de 2019.
Barômetro Antecedente
O Barômetro Global Antecedente antecipa os ciclos das ta-

xas de crescimento mundial em
três a seis meses. Os indicadores antecedentes das regiões da
Ásia, Pacífico e África e Hemisfério Ocidental contribuem negativamente para a evolução do
Barômetro Antecedente (-0,4
ponto) em 0,5 e 0,4 ponto, respectivamente. A Europa foi a
única região a contribuir positivamente, em 0,5 ponto. Todas as
regiões registram indicadores
antecedentes inferiores a 100
pontos em dezembro.
Houve queda em três dos cinco indicadores antecedentes
setoriais em dezembro: Serviços, Construção e Indústria.
Os indicadores do Comércio
e da Economia Geral (avaliações dos consumidores e
agregadas empresariais) subiram no mês. Com os resultados, o comércio continua sendo o setor mais otimista no
curto prazo, construção e serviços registram nível que reflete moderação e os indicadores da indústria e da economia giram abaixo da média histórica de 100 pontos, sinalizando tendência de enfraquecimento. (Agência Brasil)

Alemanha aprova vacinação
obrigatória para profissionais
de saúde
Os deputados alemães aprovaram na sexta-feira, (10) uma
lei que obriga os profissionais de saúde a receber a vacina contra a covid-19, um primeiro passo antes da ampliação da obrigatoriedade ao restante da população do país, prevista para o início de 2022.
O projeto de lei, que visa proteger grupos particularmente
vulneráveis, foi aprovado por ampla maioria no Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão), onde os sociais-democratas
(SPD), os Verdes e os liberais (FDP), as forças políticas que integram a nova coligação governamental, têm a maioria parlamentar.
A medida foi aprovada com 571 votos a favor e 80 contra.
Todos os que trabalham em hospitais e lares devem estar vacinados ou curados da covid-19.
A medida também se aplica aos funcionários de estabelecimentos de acolhimento de pessoas com deficiência, de ambulatórios, consultórios médicos, serviços de socorro ou centros
socioeducativos.
O projeto diz que os profissionais de saúde têm “responsabilidade especial” porque estão “em contato próximo e intensivo com grupos de pessoas com alto risco de infeção e de doenças graves ou fatais”.
Os funcionários visados pela nova medida terão até 15 de
março de 2022 para comprovar a vacinação completa, caso contrário não poderão trabalhar.
Vários estabelecimentos da área da saúde, em particular os
lares de idosos nos estados federados da Saxónia-Anhalt e de
Brandemburgo, tornaram-se, nas últimas semanas, focos importantes de contágio, com alto número de mortes.
A cadeia de contágio pelo novo coronavírus é desencadeada,
às vezes, por um funcionário não vacinado, o que reabriu o debate sobre a vacinação obrigatória para todos.
Os profissionais de saúde estão, em média, mais vacinados
(quase 90%) em relação à população em geral (69,3%), de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI).
Com a decisão, a Alemanha junta-se a outros países europeus
como França, Itália, Grécia ou Reino Unido, que já incluíram na
lei a vacinação obrigatória para os profissionais de saúde.
Atingida por uma nova onda de casos de covid-19, as autoridades da Alemanha já manifestaram vontade de ir mais longe e
impor novas medidas.
O novo chanceler alemão, Olaf Scholz, pretende pedir ao
Parlamento que vote, até o fim do ano, a obrigatoriedade de vacinação que, caso aprovada, poderá entrar em vigor em fevereiro ou março.
Pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que 68% dos alemães são favoráveis à vacinação obrigatória para todos os adultos, número que está aumentando
No entanto, as autoridades alemãs temem que a medida desperte a raiva dos opositores às restrições sanitárias, mobilizados desde o início da pandemia de covid-19 no país.
O novo ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, alertou hoje
que multas para quem se recusar a ser vacinado serão “inevitáveis”.
A covid-19 provocou pelo menos 5,28 milhões de mortes
em todo o mundo, entre mais de 267,88 milhões de infecções
pelo novo coronavírus registradas desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.
A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARSCoV-2, detectado no fim de 2019 em Wuhan, cidade do centro da
China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.
Uma nova variante, a Ômicron, classificada como “preocupante”
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi registrada na África
Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram
o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infecções em pelo
menos 57 países de todos os continentes. (Agência Brasil)

Assange, do WikiLeaks, fica
mais próximo de extradição
aos EUA
Fundador do WikiLeaks, Julian Assange ficou na sexta-feira(10) um passo mais próximo de enfrentar as acusações criminais nos Estados Unidos, de violar leis de espionagem e conspirar para invadir computadores do governo, depois que o governo
norte-americano venceu uma apelação por sua extradição em
um tribunal inglês.
Autoridades dos EUA imputam ao australiano, de 50 anos,
18 acusações relacionadas à divulgação pelo site WikiLeaks de
grandes quantidades de registros militares confidenciais e cabos diplomáticos norte-americanos que o país alega terem colocado vidas em perigo.
Os apoiadores de Assange o retratam como um herói antissistema, vitimado pelos Estados Unidos por expor erros do país
no Afeganistão e no Iraque.
Os EUA venceram uma apelação contra o veredito de um juiz de
Londres, segundo o qual Assange não deveria ser extraditado porque
provavelmente cometeria suicídio em uma prisão norte-americana.
O juiz Timothy Holroyde disse estar satisfeito com uma série de garantias dadas pelos EUA sobre as condições da detenção de Assange, incluindo uma promessa de não mantê-lo em
prisão de segurança máxima do Colorado e que ele será transferido para a Austrália para cumprir a pena se for condenado.
Mas há outros obstáculos a serem superados antes de Assange poder ser enviado aos EUA: o imbróglio legal provavelmente
chegará à Suprema Corte, a instância final de apelação.
A noiva de Assange, Stella Moris, disse que a equipe legal
que o representa apelará da decisão.
“Como pode ser justo, como pode ser certo, como pode ser
possível extraditar Julian para o mesmo país que conspirou para
matá-lo?”, indagou ela. “Apelaremos desta decisão no momento
mais cedo possível.”
Holroyde disse que agora o caso precisa ser encaminhado à
Corte dos Magistrados de Westminster, e que os juízes de direção o enviarão ao governo britânico para que ele decida se Assange deveria ser extraditado.
Assange, que nega qualquer irregularidade, não estava no tribunal. Ele continua na prisão londrina de alta segurança de Belmarsh, onde está há mais de dois anos e meio.
Procuradores dos EUA e autoridades de segurança ocidentais o veem como um inimigo do Estado irresponsável e perigoso, cujas ações puseram em risco a vida de agentes mencionados no material vazado.
Seus admiradores o louvam como um herói, que expôs o que
descrevem como abuso de poder de Estados modernos e por
defender a liberdade de expressão. (Agência Brasil)
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Regras sanitárias para entrar no
Brasil serão adiadas em uma semana
Covid-19: Todas as vacinas
administradas no Brasil
têm efetividade
Pesquisa da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), que
analisou as quatro vacinas administradas no Brasil contra a
covid-19, de janeiro a outubro
de 2021, aponta que todas conferem grande redução do risco
de infecção, internações e óbito.
Considerando os desfechos graves (internação ou
óbito) em indivíduos com idade entre 20 e 80 anos de idade,
a proteção variou entre 83% e
99% para todos os imunizantes.
Na população abaixo de 60 anos
de idade, todas as vacinas apresentam proteção acima de 85%
contra risco de hospitalização
e acima de 89% para risco de
óbito.
As informações constam da
primeira edição do boletim sobre a efetividade das vacinas
contra a covid-19 na população
brasileira, do projeto Vigivac da
Fiocruz, publicada na quintafeira (9).
As análises, coordenadas
pelo pesquisador Manoel Barral, da Fiocruz Bahia, foram realizadas com informações individuais anônimas dos bancos
de dados da Campanha Nacional de Vacinação contra Covid19 (Vacinação Covid-19), Notificações de Síndromes Gripais
(e-SUS Notifica) e Notificações
de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG 2020 e 2021;
SIVEP-Gripe).
Segundo a pesquisa, a CoronaVac apresentou alta efetividade para a população entre
18 e 59 anos de idade, variando
de 89% a 95% e de 85% a 91%
para óbitos e hospitalizações,
respectivamente. Entretanto,
houve queda importante na efetividade em pessoas com 60
anos de idade ou mais. Na faixa
entre 60 e 69 anos de idade a
proteção contra formas graves
da doença foi de 81%, chegando a 64% em maiores de 80 anos
de idade.
Os pesquisadores dizem
que esta redução na proteção
em idosos pode ser explicada
por diversos fatores, mas principalmente pelo maior tempo

desde a última vacinação e pela
maior vulnerabilidade do grupo que recebeu o imunizante,
já que a CoronaVac foi a mais
utilizada entre idosos e profissionais prioritários, como da
área de saúde e segurança, que
são mais expostos ao contágio.
Além disso, a vacina foi administrada durante um período de
maior circulação do vírus.
A AstraZeneca foi a vacina
mais utilizada no país, segundo o boletim. Os resultados
para a população adulta de até
59 anos de idade mostraram efetividade de 99% do imunizante
contra óbitos. A queda da efetividade também acompanhou
o aumento da faixa etária. No
grupo de pessoas entre 60 e 69
anos de idade a proteção contra infecção foi de 89%, chegando a 82% nos indivíduos acima
de 80 anos de idade. Com relação aos óbitos, pessoas acima
de 80 anos de idade tiveram proteção de 91%, um pouco menor
do que as outras faixas de 60 a
69 e 70 a 79 anos de idade, que
tiveram 97% e 93%, respectivamente.
As análises para a população adulta com até 59 anos de
idade que recebeu a Pfizer mostraram que a proteção manteve-se acima de 96%. A proteção contra óbito e internação
por covid-19 neste grupo foi de
99%. Os pesquisadores destacam que a Pfizer foi administrada na população mais jovem e
em momento epidêmico com
menor circulação do vírus, o
que pode favorecer a efetividade da vacina.
Na população adulta de até
59 anos de idade que recebeu a
Janssen, as análises apontaram
proteção contra óbito de 78% a
94%. Contra hospitalização a
proteção ficou entre 88% e 91%
e contra infecção a efetividade
foi de 68% a 73%. Para a população idosa, foi possível calcular a efetividade com segurança apenas para a população
com 80 anos de idade ou mais,
que teve proteção contra óbito
de 91% e contra hospitalização
de 93%. (Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
FBS Construção Civil e Pavimentação S.A.
CNPJ/ME nº 66.806.555/0001-33 - NIRE 35.300.471.121
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24/11/2021
1. Local, Hora e Data: Realizada aos 24/11/2021, às 10hs, na sede social da FBS Construção Civil e Pavimentação S.A. (“Companhia”),
localizada na cidade de São Paulo, Estado de SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, Conjunto Norte, 5º andar, Condomínio
Comercial Villa Lobos, Alto de Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de SP, CEP: 05477-903. 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro
de Registro de Presença de Acionistas, arquivado na sede da Companhia, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976,
conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), a saber, (i) Turita Participações Ltda., com sede à Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº
4.777, Cj. Sul, 5º andar, Condomínio Comercial Villa Lobos, Alto de Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de SP, CEP: 05477-902,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.546.713/0001-20; e (ii) MGM Locações Ltda., com sede à Av. Friedrich Von Voith, nº 1.831,
galpão 2, bairro Jardim São João (Jaraguá), município de São Paulo, Estado de SP, CEP 02.995-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 04.676.906/0001-81. 3. Mesa: Sr. Gustavo Assumpção - Presidente; Sr. Marco Antonio Beyruti - Secretário. 4. Ordem do Dia:
Examinar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a prestação da Fiança (conforme definido abaixo), pela Companhia, no âmbito da
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em
série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.952.394/0001-00, sociedade investida da Companhia (“Debêntures”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), no valor total de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido na
Escritura de Emissão) as quais serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”,
respectivamente), a ser realizada nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Distribuição, da Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora, o agente
fiduciário da Emissão e representante dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), a Companhia
e as demais Garantidoras (conforme definido na Escritura de Emissão) (“Escritura de Emissão”); (ii) a autorização aos diretores da
Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou
da Oferta Restrita, bem como à outorga e/ou constituição da Fiança, incluindo, mas não se limitando à discussão, negociação e definição
dos termos e condições, bem como a celebração, da Escritura de Emissão (especialmente os índices financeiros, e a qualificação, prazos
de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções às hipóteses de vencimento antecipado das
Debêntures), incluindo seus eventuais aditamentos; e (iii) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pelos diretores da
Companhia, ou por seus procuradores, para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como para a outorga e/ou constituição
da Fiança (conforme definido abaixo). 5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os sócios
deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o que se segue: (i) Para assegurar o fiel, integral e pontual
pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, decorrentes das Debêntures e
da Escritura de Emissão, inclusive, qualquer pagamento do respectivo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
aplicável, acrescido dos Juros Remuneratórios e Encargos Moratórios (se houver), bem como das demais obrigações pecuniárias
previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas judiciais ou extrajudiciais incorridas pelo Agente
Fiduciário ou por qualquer Debenturista para salvaguarda de seus direitos e prerrogativas recorrentes das Debêntures e da Escritura de
Emissão ou na execução da Escritura de Emissão e/ou da Fiança (conforme abaixo definido) (“Obrigações Garantidas”), aprovar:
(a) a outorga e constituição, pela Companhia, da Fiança (conforme definido abaixo) em favor dos Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, por meio da qual a Companhia assumirá, até a liquidação integral das Obrigações Garantidas, em caráter irrevogável e
irretratável, a condição de fiadora, principal pagadora e responsável, solidariamente com a Emissora, pelo pagamento integral das
Obrigações Garantidas (“Fiança”), nas datas previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial ou
extrajudicial, ou qualquer outra medida, renunciando aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza
previstos nos artigos 333, §Único, 364, 366, 368, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 todos Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada
(“Código Civil”), e artigos 130, inciso II, e 794 da Lei nº 13.105, de 16/03/2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), a ser
formalizada por meio da Escritura de Emissão; (ii) a autorização aos diretores da Companhia, ou seus procuradores, para praticar todos
os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como à outorga e/ou constituição da Fiança,
incluindo, mas não se limitando à discussão, negociação e definição dos termos e condições, bem como a celebração, da Escritura de
Emissão (especialmente os índices financeiros, e a qualificação, prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações,
ressalvas e/ou exceções às hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures), incluindo seus eventuais aditamentos; e (iii) aprovar e
ratificar todos e quaisquer atos já praticados pelos diretores da Companhia ou por seus procuradores, para realização da Emissão e/ou da
Oferta Restrita, bem como para a outorga e/ou constituição da Fiança. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram
suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. Mesa: Sr. Gustavo Assumpção, Presidente, Sr. Marco Antonio Beyruti, Secretário. Acionistas presentes: (i) Turita Participações
Ltda. e (ii) MGM Locações Ltda. São Paulo, 24/11/2021. Confere com a Original, Lavrada em Livro Próprio. Mesa: Gustavo
Assumpção - Presidente; Marco Antonio Beyruti- Secretário. Acionistas: Turita Participações Ltda. Gustavo Assumpção, Marco
Antonio Beyruti; MGM Locações Ltda. Gustavo Assumpção; Marco Antonio Beyruti. JUCESP nº 584.334/21-7 em 08/12/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1095629-53.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc.FAZ SABER a(o) GEORGE BRAZ PEIXOTO DA SILVA, VALDIZIA BARBOSA DE SOUSA SILVA, ALBERTO PEIXOTO
DA SILVA, MARIA CRISTINA CEZAR PEIXOTO DA SILVA,LUZIA PEIXOTO DE FREITAS, SIDNEY DE FREITAS, SOLANGE
PEIXOTO DA SILVA AMARAL, LUIZ FERNANDO AMARAL, SALETE PEIXOTO FIORE, SIDNEY FIORE, NOÊMIA PEIXOTO DA
SILVA EIVAZIAN, ANTONIO EIVAZIAN, ELIZEU PEIXOTO DA SILVA, SANDRA MARIA DA SILVA E SILVA, NELSON PEIXOTO
DA SILVA, APARECIDA DE ALMEIDA DA SILVA, MIRLENE KERLIN GARCIA, DEBORA ANDREIA GARCIA, WILSON
FERNANDO CHINI, ESIO GARCIA NAVARRO, ESP. DE ANTONIO PITTA, MARIA DA ENCARNAÇÃO PITTA REP. P/ SEU
INVENT. PAULO VICTOR PITTA, Severino Torres Choque, Anilton de Souza Rocha, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Evaldo de Oliveira e Alice Meiato Barrionuevo de Oliveira
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Nova dos Portugueses, n. 278,
partes baixa e alta, antigo n. 264, bairro Chora Menino, Santana, São Paulo-SP, CEP: 02462080, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 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 edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de agosto de 2021.
[13,14]

O governo vai adiar em uma
semana a entrada em vigor das
regras sanitárias para viajantes
ingressarem no país. O motivo
foi o ataque cibernético a sites,
aplicativos e sistemas do Ministério da Saúde, nesta madrugada. A informação é do secretário
executivo do Ministério da Saúde (MS), Rodrigo Cruz, que conversou com a imprensa na portaria do Ministério da Saúde.
O site do Ministério da Saúde e a página e o aplicativo do
ConecteSUS, que fornece o Certificado Nacional de Vacinação
Covid-19, foram invadidos por
hackers. A página do ministério
já voltou a funcionar, mas ainda
não é possível acessar os dados
sobre a vacina contra covid-19,
fornecidos pelo ConecteSUS.
Também foi afetado o e-SUS
Notifica, que recebe notificações dos estados e municípios
sobre a síndrome gripal suspei-

ta e confirmada de covid-19.
Outro sistema afetado foi do
Programa Nacional de Imunização (SI-PNI).
"O time do DataSUS está
avaliando o restabelecimento da
base de dados, mas a gente ainda não tem um prazo. Por precaução, vamos publicar uma
portaria hoje postergando por
sete dias o início da vigência das
regras que iniciariam amanhã",
disse Cruz. Ele explicou que portaria será publicada em edição
extra do Diário Oficial da União.
Segundo o secretário, o objetivo é evitar que brasileiros que
já estejam em viagem no exterior
sejam prejudicados por não conseguiram baixar documentos que
comprovem a vacinação contra
covid-19. Ele acrescentou que o
ministério e o serviço de nuvem
(armazenamento de dados) têm
política de backups (cópias de
segurança).

Regras sanitárias
As novas regras sanitárias
entrariam em vigor neste sábado (11). Para entrar no Brasil, viajantes terão que apresentar
comprovante de vacinação completa contra a covid-19, sendo
que a aplicação da última dose
ou da dose única deve ter acontecido pelo menos 14 dias antes
do embarque. Também será exigido teste RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes ou teste negativo de antígeno realizado 24 horas antes.
Os imunizantes utilizados devem ser aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou por
autoridades sanitárias do país
onde o viajante recebeu a dose.
Os passageiros não vacinados, além de apresentarem os resultados dos testes, precisam
passar por uma quarentena de

cinco dias na cidade listada
como destino final na Declaração de Saúde do Viajante. Ao final da quarentena, um novo teste RT-PCR ou antígeno será exigido. Caso o resultado seja positivo, o passageiro segue em
quarentena. Caso dê negativo,
ele poderá circular normalmente
pelo país.
Aeroportos
A partir da próxima segunda-feira (13), os aeroportos de
Brasília, de Guarulhos, em São
Paulo, e do Galeão, no Rio de
Janeiro, terão postos de vacinação contra a covid-19. Os terminais respondem pelo maior volume de passageiros internacionais no país. A ideia, de acordo
com o Ministério da Saúde, é
que os pontos estejam em funcionamento sobretudo nos horários de maior movimento.
(Agência Brasil)

Anatel cria número exclusivo
para telemarketing
Empresas que ofertam serviços por telemarketing ativo
deverão usar o código 0303, a
partir do próximo ano. Com este
número, o consumidor poderá
identificar as chamadas de telemarketing e decidir se quer atender a ligação. A norma é uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que publicou na sexta-feira, (10) no Diário Oficial da

União o Ato nº 10.413. O prazo
para implementação das regras
é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180
dias para as operadoras de telefonia fixa.
Segundo a Anatel, telemarketing ativo é a prática de oferta de produtos ou serviços por
meio de ligações ou mensagens
telefônicas, previamente gravadas, ou não.

O código 0303 será de uso
exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo,
e as redes de telecomunicações
deverão permitir a identificação
clara, no visor do aparelho do
usuário, do número.
Bloqueio
As operadoras de telefonia
deverão realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas

de telemarketing ativo a pedido
do consumidor. Segundo a Anatel, as novas regras foram aprovadas após processo de consulta pública – realizado nos
meses de agosto e setembro
deste ano – no qual foram recebidas quase 100 contribuições
de consumidores, empresas e
associações de defesa do consumidor e do setor de telecomunicações. (Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME nº 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 4 de Novembro de 2021
Data, Hora e Local: 4 de novembro de 2021, às 10h00, na sede da Almeida Junior Shopping Centers S.A. (“Companhia”), na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano,
CEP 01452-000. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade do capital social. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas.
Mesa: Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira - Secretária. Leitura de Documentos: Foi dispensada
a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração do Plano de Opções
de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de fevereiro de 2020 (“Plano”); e (ii) a
autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria praticarem todos os atos necessários para implementação da deliberação acima.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, foram aprovadas as seguintes matérias,
de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) a alteração do Plano para realizar ajustes nas regras de definição do preço de
exercício de cada opção. O Plano passará a vigorar de acordo com a redação constante no documento que, numerado e autenticado pela Mesa,
fica arquivado na sede social; e (ii) a autorização para o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia praticarem todos os atos
necessários para implementação da deliberação acima. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. São Paulo, 4 de novembro de 2021. Mesa: (aa)
Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira - Secretária. Acionistas: (aa) Jaimes Bento de Almeida Junior;
JAJ Brasil Investimentos e Participações Ltda. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Camila Angeloni de
Almeida Ferreira - Secretária. JUCESP nº 545.171/21-0 em 12/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME n° 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 4 de novembro de 2021
Data, Hora e Local: 4 de novembro de 2021, às 13h00, na sede da Almeida Junior Shopping Centers S.A. (“Companhia”), na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício
Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. Mesa: Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores
Mobiliários da Companhia. Deliberação: Após discussão e análise da matéria constante da ordem do dia os membros do
Conselho de Administração aprovaram a alteração da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores
Mobiliários, a qual rubricada pela Mesa, fica arquivada na sede da Companhia; Encerramento: Não havendo nada mais a
tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 4 de novembro de 2021. Mesa: (aa) Jaimes
Bento de Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira - Secretária. Conselheiros: (aa) Jaimes Bento de
Almeida Junior, Heloísa Helena Kretzer de Almeida; Camila Angeloni de Almeida Ferreira; Carlos Alberto Júlio e Luiz Carlos
Passetti. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Camila Angeloni de Almeida Ferreira
- Secretária. JUCESP nº 543.876/21-4 em 11/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
PAM JR Participações e Empreendimentos S.A. - CNPJ/MF n° 19.374.544/0001-41 - NIRE nº 35300460065 - (Companhia)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.09.2021
Data, Horário e Local: 20.09.2021, às 11hs, na sede social da Companhia, na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco B, 3º andar,
conjunto 31/32, Edifício Padauiri, CEP: 06454-000, Alphaville, na cidade de Barueri/SP. Mesa: Presidente: Paulo Renato Della
Volpe; Secretária: Patricia Luiza Broilo. Convocação: convocação dispensada, face a presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da companhia, nos termos do Artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404/76 (“Lei 6.404/76”). Presença:
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se veriﬁca nas assinaturas apostas no “Livro
de Presença de Acionistas”. Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre a mudança do objeto social da Companhia, com a
consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. Lavratura da Ata: foi autorizada a lavratura da
presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos
do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas: Colocada a
matéria em discussão e posterior votação, os acionistas, por unanimidade e sem qualquer ressalvas, decidiram pela mudança
do objeto social da Companhia, de modo a prever como sua única e exclusiva atividade a participação no capital social de
instituições ﬁnanceiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil. Assim, o artigo 3º do Estatuto
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social exclusivo
a participação no capital social de instituições ﬁnanceiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central do
Brasil.” Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente assembleia geral extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Alexandre Ferrari - Presidente; Patricia Luiza Broillo Secretária; Acionistas: Payments Holding S.A. (p. Alexandre Ferrari) e Rosemarie Schalldach. Certiﬁco, para os devidos ﬁns,
que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Paulo Renato Della Volpe - Presidente; Patricia Luiza Broilo
- Secretária. JUCESP nº 572.986/21-0 em 03.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023815-42.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MERCADO E ADEGA CURRAL DO BOI EIRELI EPP, CNPJ 27.633.963/0001-89, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Polifrigor S/A Indústria e Comercio de Alimentos, para cobrança de R$
12.620,01 (out/20), referente às Notas Fiscais 373160 e 369502. Encontrandose o executado em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 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. Não sendo
apresentados embargos à execução, o exequente será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS
[13,14]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1101688-91.2014.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de

Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Luiz Soares Rocha, Maria Jose Moreira, David Gomes, Maria Milani Gomes, Manoel dos Anjos Martinho,
Lydia Comenda Martinho, Salvador Pereira, Emilia Pereira, Jose Pinto da Silva, Annunciata Lamarca da SIlva, Antonio Cardoso
Ferreira, Maria de Lourdes Cerdeira Ferreira, Avelino Pires de Andrade, Gilberto Prichinara, Sueli Aparecida Duarte Prichinara,
Silberto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ESTER
PUMEDA PEREZ SINHORINI e LUCIANO SINHORINI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre
imóvel situado na Rua Oscar Camilo n. 250- Vila União-SP. CEP: 02911-130, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [13,14]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0066992-17.2012.8.26.0100

(U-1482 ) A Dra.Renata Pinto Lima Zanetta,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Sonia Torres Iovino,réus ausentes,incertos,desçonhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Aguinaldo Miotto
Junior,Arlete Bomfim Cioni Youssef,Bruno Cesar Vianna Youssif,Fátima de Moraes Costa,Nelly Youssif Miotto,Rafael Augusto
Vianna Youssif,Renato Márcio Bulgarão,Renato Youssef,Ricardo Youssef,Rogerio Youssef,Rosely Youssef e Suely Youssif ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Soldado José Reymão,nº199,Parque
Novo Mundo,Vila Maria,São PauloSP, com área de 1.725,72 m², contribuinte nº 063.153.0048-0, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [13,14]
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Work Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 43.474.329/0001-05 – NIRE 35.207.050.821
Extrato – Ata de Reunião dos Quotistas 09/12/2021
Aos 09/12/2021, as 10H., em sua Sede Social, reuniram-se os Sócios-Quotistas Moysés Worcman, RG 1.339.385-6
SSP/SP, CPF 005.285.108-78; Rosa Broner Worcman, RG 1.932.314-1 SSP/SP, CPF 893.942.408-53; Alberto Broner
Worcman, RG 7.720.672 SSP/SP, CPF 047.017.518-47; Dina Beatriz Worcman Regensteiner, RG 7.720.673-3 SSP/SP,
CPF 060.771.648-79; Nira Broner Worcman, RG 7.720.671 – SSP/SP, CPF 086.736.978-75; e Daniel Regensteiner, RG
33.382.907-3 SSP/SP, CPF 287.649.748-47. Assumiu a presidência da mesa o Sr. Moysés Worcman e convidou a mim,
Dina Beatriz Worcman Regensteiner, para ser secretária da mesa. Atendidos os requisitos legais, o senhor Presidente
iniciou os trabalhos, informando que a presente reunião tem por finalidade deliberar sobre a redução do Capital Social de
R$ 1.500.000,00, para R$ 800.000,00, conforme disposto no Artigo 1084 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (Novo Código
Civil), restituindo parte do valor das quotas aos sócios quotistas. São Paulo, 09 de dezembro de 2021.

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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PDLRGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR±(PSUpVWLPR3HVVRDO±2XWUDV*DUDQWLDVQ(VWDQGR
RH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmR
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PHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR
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DIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGHH
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]
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1019022-34.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber a MJB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
TRANSPORTE LTDA (CNPJ n° 05.752.699/0001-60), na pessoa do seu representante legal, que da ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por Portus importadora Ltda., para exigir o pagamento de duplicatas protestadas, cujo valor histórico é de R$ 35.584,93 (junho de 2017).
Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado,
anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após
o prazo supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de novembro de 2021.
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
PARTEª DEª 3OCIEDADEª "ENElCENTEª DEª 3ENHORASª (OSPITALª 3IRIOª ,IBANES ª OBJETIVANDOª CONDENARª Oª RÏUª AOª PAGAMENTOª DEª
2ª ª ªCORRIGIDOSªEªACRESCIDOªDEªENCARGOSªLEGAIS ªREFERENTEªAOªDÏBITOªDASª.OTAS lSCAISªDEªSERVIÎOª
nºs 01166767, 01166765, 01166771, 01166774, 01166777, 01166778, 01210856, 01212960, 01214553, 01214949,
01217778, 01217961, 01221247, 01222578, 01231107, 01234852 e 01270045. Estando os requeridos em lugar
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEM ªSOBªPENAªDEªSERª
considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
ASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
NAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªSETEMBROªDEªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1011324-91.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré MARIA ELISABETE SILVA MARTINS, 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 PauloCDHU, 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 proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a corré será considerado revel, caso em que será nomeado curador 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.
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PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação
da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do
“Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 20ª (vigésima) Emissão de
CRA da Planeta Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Tecsoil Automação e Sistemas
S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA,
a se realizar no dia 4 de janeiro de 2022, às 15 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência
online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme
Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre
as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) autorização para alteração do termo deﬁnido “Dívida Líquida”
nos CDCA, conforme aplicável, que passará a vigorar com a seguinte redação: (a) CDCA Série A: “Dívida Líquida:
Signiﬁca o valor correspondente às somas das operações (i) bancárias da Emitente, incluindo desconto/ antecipação
de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias), adiantamento a depositantes, adiantamento a contratos de
exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro em geral em moeda nacional ou estrangeira, contas
rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor, compror, leasing, ﬁname e leaseback, e outras operações registradas
no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/
ou operações de natureza similar), em moeda nacional ou estrangeira; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente
ﬁgura como devedora, incluindo mas não se limitando a operações com emissão de notas promissórias, debêntures
(exceto debêntures conversíveis que tenham (i) prazo de vencimento superior ao vencimento do CDCA Série B; (ii) seus
pagamentos subordinados aos pagamentos do CDCA Série B; ou (iii) pagamentos anteriores aos pagamentos do CDCA
Série B, apenas caso estes pagamentos ocorram por conta de qualquer aporte de recursos no capital social da Emitente
e desde que esta continue cumprindo com os Índices Financeiros previstos neste CDCA), certiﬁcados de recebíveis do
agronegócio ou imobiliário, deduzidas as aplicações ﬁnanceiras e disponibilidades.” (b) CDCA Série B: “Dívida Líquida:
Signiﬁca o valor correspondente às somas das operações (i) bancárias da Emitente, incluindo desconto/ antecipação
de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias), adiantamento a depositantes, adiantamento a contratos de
exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro em geral em moeda nacional ou estrangeira, contas
rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor, compror, leasing, ﬁname e leaseback, e outras operações registradas
no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/
ou operações de natureza similar), em moeda nacional ou estrangeira; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente
ﬁgura como devedora, incluindo mas não se limitando a operações com emissão de notas promissórias, debêntures
(exceto debêntures conversíveis que tenham (i) prazo de vencimento superior ao vencimento deste CDCA; (ii)

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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 Certiﬁcados 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 ﬁm 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 ﬁns 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 agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois)
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b)
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for
representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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 ﬁnanceira, com ﬁlial 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 ﬁm 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 ﬁns 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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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 22.610.500/000188 (“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 ﬁm 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 ﬁns 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
agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de
voto, conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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.)

(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 Certiﬁcados 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 ﬁm 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 ﬁns 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 agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois)
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b)
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for
representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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 DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certiﬁcados 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 ﬁnanceira, com ﬁlial 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 uniﬁcada 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 ﬁm 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 ﬁns 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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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 22.610.500/000188 (“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 ﬁm 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 ﬁns 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
agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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.)

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados
de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos
do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira) Série da 14ª (décima quarta) Emissão de CRA
da Planeta Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Tecsoil Automação e Sistemas
S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos
CRA, a se realizar no dia 4 de janeiro de 2022, às 14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) aprovação prévia e autorização para renúncia ao
direito de declarar o vencimento antecipado do CDCA, vinculado como lastro para a emissão dos CRA, de acordo com
o disposto no item “(ix)” da Cláusula 9.2, “Vencimento Antecipado”, do CDCA c/c com a cláusula 12.5.1.1 do Termo
de Securitização em decorrência da (a) futura celebração pela STEC Participações S.A., sociedade por ações, com
sede na Rua Abrahão Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Araçatuba, estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob nº 29.739.460/0001-18 (“Stec”) de mútuo conversível em ações da Stec, acionista da Tecsoil, em
favor de (i) um fundo de investimento gerido pela Unbox Capital Gestão de Recursos Financeiros Ltda.; e (ii) outros fundos internacionais; no valor de até R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), a ser liquidado obrigatoriamente por meio da conversão das ações da Stec em favor dos credores (“Operação”); e (b) futuro aditamento ao
acordo de acionistas vigente da Stec, para implementação das alterações decorrentes da Operação; (ii) autorização
para alteração do termo deﬁnido “Dívida Líquida” no CDCA, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Dívida
Líquida: Signiﬁca o valor correspondente às somas das operações (i) bancárias da Emitente, incluindo desconto/ antecipação de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias), adiantamento a depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro em geral em moeda nacional ou estrangeira,
contas rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor, compror, leasing, ﬁname e leaseback, e outras operações
registradas no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/ou operações de natureza similar), em moeda nacional ou estrangeira; e (ii) de mercado de capitais,
nas quais a Emitente ﬁgura como devedora, incluindo mas não se limitando a operações com emissão de notas promissórias, debêntures (exceto debêntures conversíveis que tenham (i) prazo de vencimento superior ao vencimento
deste CDCA; (ii) seus pagamentos subordinados aos pagamentos deste CDCA; ou (iii) pagamentos anteriores aos pagamentos deste CDCA, apenas caso estes pagamentos ocorram por conta de qualquer aporte de recursos no capital
social da Emitente e desde que esta continue cumprindo com os Índices Financeiros previstos neste CDCA), certiﬁcados de recebíveis do agronegócio ou imobiliário, deduzidas as aplicações ﬁnanceiras e disponibilidades.”; e (iii) autorização para a Securitizadora, o Agente Fiduciário e as demais partes envolvidas na emissão dos CRA a praticarem todos os atos necessários para a viabilização das deliberações acima. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos
favoráveis dos titulares dos CRA em Circulação presentes à reunião que representem a maioria dos presentes em Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo
Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia.
Para ﬁns de veriﬁcação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física –
cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante,
contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto,
sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem
como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM
625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado
pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e
ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br até
o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem
sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar esclarecimentos
aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 10 de dezembro de 2021.
PLANETA 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 2ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certiﬁcados 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 ﬁnanceira,
com ﬁlial 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 ﬁns de voto, através da plataforma
uniﬁcada 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 ﬁm 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 ﬁns 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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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 ﬁm 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 ﬁns 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
agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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.)
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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 e m 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]

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 Certiﬁcados 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 ﬁnanceira,
com ﬁlial 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 ﬁns de voto, através da plataforma
uniﬁcada 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 ﬁm 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 ﬁns 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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certiﬁcados 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: 04533004 (“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 uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM
nº 625, de 1

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 Certiﬁcados 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: 04533004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição ﬁnanceira, com ﬁlial 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 uniﬁcada 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 ﬁm
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
ﬁns 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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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 uniﬁcada 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 ﬁm 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 ﬁns 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
agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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 EM DUAS SÉRIES DA 19ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados 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 ﬁnanceira, com ﬁlial 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 ﬁns de voto, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM
625”), nos termos deste edital, a ﬁm 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 ﬁns 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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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

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 Certiﬁcados 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 ﬁnanceira, com ﬁlial 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 36.113.876/000434 (“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 uniﬁcada 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 ﬁm 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 ﬁns 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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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)

(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 Certiﬁcados 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 uniﬁcada 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 ﬁm 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 ﬁns 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 ﬁduciario@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 especíﬁcos 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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 uniﬁcada 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 ﬁm 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 ﬁns 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
agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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: 04533004 (“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 ﬁm 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 ﬁns 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 agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois)
dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b)
quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for
representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as
condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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 uniﬁcada 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 ﬁm 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 ﬁns 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 agenteﬁduciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia
de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador,
procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d)
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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 Certiﬁcados 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: 04533004 (“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
ﬁm 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 ﬁns 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 agenteﬁduciario@
vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando
pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a
representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do 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 certiﬁcados 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.)
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COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de novembro de 2021, às 11h, na sede da Companhia,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951,
CEP 08090-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme
Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de
Almeida e Albuquerque, em razão do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos
do Artigo 15, § 1º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas;
Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da distribuição
proventos, através de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) - referentes aos exercícios de 1996, 1999,
2002, 2003 e 2004. 5. Deliberações: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, pela unanimidade
dos membros, o Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia nas matérias cabíveis, aprovou os seguintes créditos de JCP: (a) referente ao exercício
de 1996, no valor de R$ 3.956.500,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e quinhentos
reais); (b) referente ao exercício de 1999, no valor de R$ 13.603.000,00 (treze milhões, seiscentos e
três mil reais); (c) referente ao exercício de 2002, no valor total de R$ 6.832.489,43 (seis milhões,
oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos);
(d) referente ao exercício de 2003, no valor de R$ 17.642.762,41 (dezessete milhões, seiscentos e
quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos); e (e) referente ao
exercício de 2004, no valor de R$ 23.277.825,10 (vinte e três milhões, duzentos e setenta e sete mil,
oitocentos e vinte e cinco reais e dez centavos); sendo que os valores somados dos JCP referentes
aos exercícios acima t

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Primeira Convocação Para a Quinta Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 1ª Emissão da Brazilian
Securities Companhia de Securitização (“CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do
Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª
Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em
1ª convocação para a Quinta Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGT” e “Titulares dos CRA”, respectivamente),
a se realizar no dia 26 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma
“Microsoft Teams”, coordenada pela Securitizadora, com sede na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, para que deliberem sobre a seguinte ordem do dia: (i) A aprovação das demonstrações
contábeis do Patrimônio Separado, referente ao exercício social ﬁndo em setembro de 2021, em atenção ao artigo
22 da Instrução CVM 600; (ii) autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto com a Securitizadora, realize
todos os atos e celebre todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as aprovações
da ordem do dia. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita
no momento da AGT, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso, disponibilizado
pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e ser acessada com câmera, os Titulares
dos CRA deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2
(dois) dias úteis antes da AGT, tanto para a Securitizadora, quanto para o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails:
produtos.bs@grupopan.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br. Os documentos necessários para o investidor
pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular do CRA, ou caso representado por procurador,
cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou, na ausência destes: (ii)
acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRA e do outorgado. Os documentos
necessários para os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social
ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular
do CRA e; b) cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou, na ausência
destes: (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 10 de dezembro de 2021
Brazilian Securities Companhia de Securitização

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CNPJ nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de novembro de 2021, às 09h, na sede da Companhia,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Artur Nova, nº 951,
CEP 08090-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas,
Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo
Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão do que fica dispensada a exigência de convocação,
nos termos do Artigo 15, §1° do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lucas Santos
Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da
distribuição proventos, através da distribuição antecipada de dividendos da Companhia, com base
na perspectiva dos lucros futuros. 5. Deliberações: Nos termos do Estatuto Social da Companhia,
pela unanimidade dos membros, o Conselho de Administração, ad referendum da Assembléia Geral
Ordinária da Companhia nas matérias cabíveis, aprovou o pagamento de dividendos intermediários
à conta do lucro apurado no balanço levantado em 31 de outubro de 2021, nos termos dos artigos
31 e 32 do Estatuto Social, a serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício
social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$ 64.687.423,06 (sessenta e
quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e seis centavos),
distribuídos conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, sem retenção de Imposto de
Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor. 5.2. A data do pagamento da remuneração
ora deliberada será definida oportunamente pela administração da Companhia, com prazo-limite de
até 31 de dezembro de 2021. 5.3. Farão jus ao referido provento os acionistas comprovadamente
titulares das ações da Companhia na presente data, conforme espécie e classe de ações detidas e
de acordo com as regras e parâmetros estabelecidos no Estatuto Social. 5.4. Os Diretores da
Companhia foram autorizados a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações
acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida,
aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas;
Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Membros do Conselho de Administração: Lucas
Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves
Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. A presente Ata é cópia
fiel, extraída da ata lavrada no livro próprio. São Paulo/SP, 22 de novembro de 2021. Mesa: Lucas
Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros:
Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre
Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. JUCESP
nº 563.215/21-5 em 29/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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QDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKRDQGDUFRQMXQWR9LOD2OtPSLD&(3
2VPHPEURVGD'LUHWRULDRUDHOHLWDGHFODUDUDPVREDVSHQDVGDOHLTXHQmRHVWmRLPSHGLGRVGHH[HUFHUDDGPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLD D SRUOHLHVSHFLDO E HPYLUWXGHGHFRQGHQDomRFULPLQDORXSRUVHHQFRQWUDUVRERVHIHLWRVGHOD F HP
YLUWXGHGHSHQDTXHYHGHDLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRVRX G SRUFULPHIDOLPHQWDUGHSUHYDULFDomR
SHLWDRXVXERUQRFRQFXVVmRSHFXODWRRXFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUFRQWUDRVLVWHPD¿QDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVQRUPDV
GHGHIHVDGDFRQFRUUrQFLDFRQWUDDVUHODo}HVGHFRQVXPRDIpS~EOLFDRXDSURSULHGDGH2VGLUHWRUHVRUDHOHLWRVVmR
HPSRVVDGRVQHVWHDWRHGHFODUDPSDUDRV¿QVGHGLUHLWRHVWDUHPGHDFRUGRFRPVXDQRPHDomRWRPDQGRSRVVHLPHGLDWDGH
VHXVFDUJRVPHGLDQWHDVVLQDWXUDGRUHVSHFWLYRWHUPRGHSRVVHODYUDGRVQR/LYURGH5HJLVWURGH$WDVGD'LUHWRULDDUTXLYDGR
QDVHGHGD&RPSDQKLD(QFHUUDPHQWRHODYUDWXUDGDDWDQDGDPDLVKDYHQGRDVHUWUDWDGRR6U3UHVLGHQWHRIHUHFHXDSDODYUD
DTXHPGHODTXLVHVVHID]HUXVRHFRPRQLQJXpPVHPDQLIHVWRXGHFODURXHQFHUUDGRVRVWUDEDOKRVHVXVSHQVDDUHXQLmRSHOR
WHPSRQHFHVViULRjODYUDWXUDGHVWD$WD5HDEHUWDDVHVVmRHVWD$WDIRLOLGDFRQIHULGDDSURYDGDHDVVLQDGDSHOR6HFUHWiULR
HSHOR3UHVLGHQWH$FLRQLVWDVSUHVHQWHV63,1)5$6$ S0iULRGH4XHLUR]*DOYmRH(GXDUGRGH4XHLUR]*DOYmR H7+(5$
,19(67,0(1726/7'$ S0iULRGH4XHLUR]*DOYmR  &HUWL¿FDPRVTXHDSUHVHQWHpFySLD¿HOGD$WDRULJLQDOODYUDGDHP
OLYURSUySULR 6mR3DXORGHQRYHPEURGH0HVD0iULRGH4XHLUR]*DOYmR0iULRGH4XHLUR]*DOYmR(GXDUGRGH
4XHLUR]*DOYmR6HFUHWiULR$GYRJDGRUHVSRQViYHO.DPLOD6RDUHVGH/LPD2$%63-8&(63&HUWL¿FRRUHJLVWUR
VRER1,5(QHP
$QH[R,j$WDGD$VVHPEOHLD*HUDOGH&RQVWLWXLomRGD%5=,1)5$6$UHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH(VWDWXWR
6RFLDOGD%5=,1)5$6$&DStWXOR,'D'HQRPLQDomR6HGH2EMHWRH'XUDomRGD&RPSDQKLD$UWLJR$&RPSDQKLD
WHPDGHQRPLQDomRVRFLDO%5=,1)5$6$$UWLJR$&RPSDQKLDWHPVHGHHIRURQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD
*RPHVGH&DUYDOKRDQGDUFRQMXQWRVDOD9LOD2OtPSLD&(3SRGHQGRPDQWHU¿OLDLVHVFULWyULRVH
UHSUHVHQWDo}HVHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRXGRH[WHULRUSRUGHOLEHUDomRGRVGLUHWRUHVHPUHXQLmR$UWLJR$&RPSD
QKLDWHPSRUREMHWRVRFLDODSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVFRPHUFLDLVFLYLVHFRQFHVVLRQiULDVGHVHUYLoRVS~EOLFRVFRPR
VyFLDDFLRQLVWDRXTXRWLVWDEHPFRPRDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHDVVHVVRULDHFRQVXOWRULDHPSUHVDULDODGPLQLVWUDWLYDHRX
¿QDQFHLUD$UWLJR2SUD]RGHGXUDomRGD&RPSDQKLDpLQGHWHUPLQDGR&DStWXOR,,'R&DSLWDO6RFLDO$UWLJR2FDSL
WDOVRFLDOGD&RPSDQKLDWRWDOPHQWHVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH5 PLOUHDLV GLYLGLGRHP PLO Do}HVRUGL
QiULDVQRPLQDWLYDVWRGDVVHPYDORUQRPLQDOFRPSUHoRGHHPLVVmRGH5 XPUHDO FDGD3DUiJUDIR~QLFR$FDGDDomR
RUGLQiULDFRUUHVSRQGHUiXPYRWRQDVGHOLEHUDo}HVVRFLDLV&DStWXOR,,,'DV$VVHPEOpLDV*HUDLV$UWLJR2VDFLRQLVWDV
UHXQLUVHmRQDVHGHGD&RPSDQKLDHP$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVRX([WUDRUGLQiULDVFRQYRFDGDVQDIRUPDGDOHLH
GHOLEHUDUmRDFHUFDGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGDRUGHPGRGLD$V$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVVHUmRUHDOL]DGDVQRV TXDWUR 
PHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRDQRVRFLDOHDV([WUDRUGLQiULDVVHPSUHTXHKRXYHUQHFHVVLGDGH'DV$VVHPEOHLDVIDUVHiD
UHVSHFWLYDDWDGHYHQGRDVGHOLEHUDo}HVVHUDSURYDGDVSRUPDLRULDDEVROXWDGHYRWRVGRVSUHVHQWHVH[FHWRQRVFDVRVSUHYLV
WRVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHRXQHVWH(VWDWXWR6RFLDO3DUDTXHDV$VVHPEOHLDVSRVVDPVHLQVWDODUHYDOLGDPHQWH
GHOLEHUDUpQHFHVViULDDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPQRPtQLPRDPDLRULDGRFDSLWDOVRFLDO3DUiJUDIRSULPHLUR
4XDOTXHUDFLRQLVWDSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGRSRUSURFXUDGRUVHQGRHQWmRFRQVLGHUDGRSUHVHQWHjUHXQLmRQRVWHUPRVGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV3DUiJUDIRVHJXQGR2VWUDEDOKRVGDV$VVHPEOHLDVVHUmRGLULJLGRVSRUXPDPHVDFRPSRVWDGHXP
SUHVLGHQWHHXPVHFUHWiULRDVHUHPHVFROKLGRVSHORVDFLRQLVWDVSUHVHQWHV3DUiJUDIRWHUFHLUR$VFRQYRFDo}HVSDUDDV$V
VHPEOHLDVVHUmRIHLWDVQDIRUPDGDOHLSRGHQGRVHUGLVSHQVDGDVGHVGHTXHSUHVHQWHVDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRDWRWDOLGDGH
GRFDSLWDOVRFLDOHPFRQIRUPLGDGHFRPRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV3DUiJUDIRTXDUWR&DEHUij$VVHP
EOHLDGHOLEHUDUDOpPGDVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLVREUHUHDOL]DomRGHDEHUWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD&DStWXOR,9'D
$GPLQLVWUDomR6HomR,6HomR,,,'D'LUHWRULD$UWLJR$'LUHWRULDFXMRVPHPEURVVHUmRHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVDTXDO
TXHUWHPSRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOVHUiFRPSRVWDGHDWp TXDWUR PHPEURVEUDVLOHLURVUHVLGHQWHVHGRPLFLOLDGRVQRSDtV
VHQGR XP 'LUHWRU3UHVLGHQWHHDWp WUrV 'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FD3DUiJUDIRSULPHLUR2V'LUHWRUHVVHUmR
KDYLGRVFRPRHPSRVVDGRVQDGDWDGHVXDHOHLomRPHGLDQWHDDVVLQDWXUDGROLYURGH$WDV3DUiJUDIRVHJXQGR2SUD]RGR
PDQGDWRGRV'LUHWRUHVpGH WUrV DQRVIDFXOWDGDDVXDUHHOHLomR2SUD]RGHPDQGDWRGRV'LUHWRUHVVHHVWHQGHDWpDLQ
YHVWLGXUDGRVQRYRVDGPLQLVWUDGRUHVHOHLWRV3DUiJUDIRWHUFHLUR4XDOTXHUPHPEURGD'LUHWRULDHOHLWRIRUDGDpSRFDHPTXH
RVGHPDLVRIRUHPWHUiRVHXSUD]RGHPDQGDWR¿QGRQDPHVPDGDWDGRWpUPLQRGRSHUtRGRGRVGHPDLV'DV5HXQL}HVGD
'LUHWRULD$UWLJR$'LUHWRULDUHXQLUVHiVHPSUHTXHQHFHVViULRPHGLDQWHDFRQYRFDomRGHTXDOTXHUGHVHXVPHPEURV
3DUDTXHSRVVDVHLQVWDODUHYDOLGDPHQWHGHOLEHUDUpQHFHVViULDDSUHVHQoDGHSHORPHQRVDPDLRULDGRV'LUHWRUHVHPH[HU
FtFLR3DUiJUDIRSULPHLUR$FRQYRFDomRIDUVHiPHGLDQWHDYLVRHVFULWRFRPSHORPHQRV WUrV GLDVGHDQWHFHGrQFLD
GLVSHQVDQGRVHHVVHSUD]RTXDQGRD'LUHWRULDVHUHXQLUFRPDSUHVHQoDRXDUHSUHVHQWDomRGDWRWDOLGDGHGHVHXVPHPEURV
3DUiJUDIRVHJXQGR$VGHOLEHUDo}HVGD'LUHWRULDVHUmRWRPDGDVSRUPDLRULDGHYRWRVGRVSUHVHQWHVVHQGRUHJLVWUDGDVHP
DWDQROLYURSUySULR3DUiJUDIRWHUFHLUR4XDOTXHU'LUHWRUSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGRSRURXWUR'LUHWRUVHQGRHQWmRFRQVLGHUDGR
SUHVHQWHjUHXQLmR'DV$WULEXLo}HVGD'LUHWRULD$UWLJR$RV'LUHWRUHVFRPSHWHREVHUYDGDVDVDWULEXLo}HVGD$VVHP
EOHLD*HUDOGH¿QLGDVHPOHLDREVHUYkQFLDGRTXHVHJXHL]HODUSHODREVHUYkQFLDGDOHLGHVWH(VWDWXWR6RFLDOGHTXDOTXHU
DFRUGRGHDFLRQLVWDVHSHORFXPSULPHQWRGDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVHQDVVXDVSUySULDVUHXQL}HVLL
DGPLQLVWUDUJHULUHVXSHULQWHQGHURVQHJyFLRVVRFLDLVSRGHQGRFRPSUDUYHQGHUSHUPXWDURQHUDURXSRUTXDOTXHURXWUDIRUPD
DGTXLULURXDOLHQDUEHQVPyYHLVHLPyYHLVSDUDRXGD&RPSDQKLDGHWHUPLQDQGRRVUHVSHFWLYRVSUHoRVWHUPRVHFRQGLo}HVLLL
H[SHGLUUHJLPHQWRVLQWHUQRVUHJXODPHQWRVHRXWUDVQRUPDVGDPHVPDQDWXUH]DQRWRFDQWHjDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLY
GLVWULEXLUHQWUHRVVHXVPHPEURVDVIXQo}HVGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDYIRUPDUVXFHVVRUHVEHPFRPRFRQWULEXLUSDUD
RGHVHQYROYLPHQWRSUR¿VVLRQDOGDVXDHTXLSHYLUHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGHVWH(VWDWXWR6RFLDOYLLGLVVHPLQDU
GLUHWUL]HVHVWUDWpJLFDVHFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOHYLLL]HODUSHORFXPSULPHQWRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGR*UXSR$UWLJR
$UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHPMXt]RHIRUDGHOHDWLYDRXSDVVLYDPHQWHSHUDQWHWHUFHLURVUHSDUWLo}HVS~EOLFDVRX
DXWRULGDGHVIHGHUDLVHVWDGXDLVRXPXQLFLSDLVEHPFRPRDXWDUTXLDVVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDHHQWLGDGHVSDUDHVWDWDLV
FRPSHWHLVRODGDPHQWHDXP'LUHWRURXDXPSURFXUDGRU3DUiJUDIRSULPHLUR7RGRVRVDWRVHGRFXPHQWRVTXHLPSRUWHPHP
UHSRQVDELOLGDGHRXREULJDomRGD&RPSDQKLDWDLVFRPRHVFULWXUDVGHTXDOTXHUQDWXUH]DFKHTXHVQRWDVSURPLVVyULDVOHWUDV
GHFkPELRRUGHQVGHSDJDPHQWRWtWXORVGHGtYLGDHPJHUDOFRQWUDWRVHPJHUDOHRXWURVGRFXPHQWRVQmRHVSHFL¿FDGRVVHUmR
REULJDWRULDPHQWHDVVLQDGRVSRU D 'RLV'LUHWRUHVHPFRQMXQWRRX E 8PSURFXUDGRUHPFRQMXQWRFRPXP'LUHWRURX F 'RLV
SURFXUDGRUHVHPFRQMXQWRGHVGHTXHLQYHVWLGRVGHSRGHUHVHVSHFLDLV$UWLJR$UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDSDUDDRX
WRUJDGHSURFXUDo}HVVHUiVHPSUHSRU GRLV 'LUHWRUHVHPFRQMXQWRGHYHQGRRLQVWUXPHQWRGHPDQGDWRHVSHFL¿FDURVSRGH
UHVFRQIHULGRVFRPSHUtRGRGHYDOLGDGHOLPLWDGRDQRPi[LPR XP DQRFRPH[FHomRGDTXHODVSDUD¿QVMXGLFLDLV3DUi
JUDIRSULPHLUR$RXWRUJDGHFDUWDVGHSUHSRVLomRSDUDDUHSUHVHQWDomROHJDOGD&RPSDQKLDHPMXt]RSRGHUiVHUIHLWDSRU
TXDOTXHU'LUHWRURXSURFXUDGRULVRODGDPHQWH$UWLJR2VSRGHUHVSDUD L FRPSUDUYHQGHUKLSRWHFDURXSRUTXDOTXHURXWUR
PRGRDOLHQDURXJUDYDUEHQVLPyYHLVHRXRXWURVEHQVGRDWLYRSHUPDQHQWHGD&RPSDQKLD LL FRQWUDWDUTXDLVTXHUHPSUpVWL
PRVHPQRPHGD&RPSDQKLD LLL SUHVWDUJDUDQWLDVGHTXDOTXHUQDWXUH]DHPQRPHGD&RPSDQKLDHRX LY SUHVWDU¿DQoDV
JDUDQWLDVHDYDLVHPIDYRUGHVRFLHGDGHVOLJDGDVHRXFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDGHYHUmRVHUH[HUFLGRVSRU GRLV 'LUH
WRUHVHPFRQMXQWR$UWLJR6mRH[SUHVVDPHQWHYHGDGRVVHQGRQXORVHLQRSHUDQWHVFRPUHODomRj&RPSDQKLDDWRVGH
TXDLVTXHUGRVDFLRQLVWDVGLUHWRUHVSURFXUDGRUHVHRXIXQFLRQiULRVTXHDHQYROYHUHPHPREULJDo}HVUHODWLYDVDQHJyFLRVRX
RSHUDo}HVHVWUDQKDVDRREMHWRVRFLDOWDLVFRPR¿DQoDVDYDLVHQGRVVRVRXTXDLVTXHURXWUDVJDUDQWLDVHPIDYRUGHWHUFHLURV
3DUiJUDIR~QLFR([FOXLVHGDSURLELomRHVWDEHOHFLGDQHVWHDUWLJRDSUHVWDomRGH¿DQoDVHPFRQWUDWRVGHORFDomRUHVLGHQFLDO
FHOHEUDGRVSRUHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHGHQWURGRVLQWHUHVVHVHFRQYHQLrQFLDVVRFLDLV6HomR,,'R&RQVHOKR)LVFDO
$UWLJR2&RQVHOKR)LVFDOIXQFLRQDUiGHPRGRQmRSHUPDQHQWHFRPRVSRGHUHVHDWULEXLo}HVDHOHFRQIHULGRVSRUOHLH
VRPHQWHVHUiLQVWDODGRSRUGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDORXDSHGLGRGRV$FLRQLVWDVQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVHPOHL
$UWLJR4XDQGRLQVWDODGRR&RQVHOKR)LVFDOVHUiFRPSRVWRSRU WUrV D FLQFR PHPEURVHIHWLYRVHLJXDOQ~PHURGH
VXSOHQWHVDFLRQLVWDVRXQmRHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO3DUiJUDIRSULPHLUR2VPHPEURV
GR&RQVHOKR)LVFDOWHUmRRPDQGDWRGH XP DQRSRGHQGRVHUUHHOHLWRV3DUiJUDIRVHJXQGR2VPHPEURVGR&RQVHOKR
)LVFDOHPVXDSULPHLUDUHXQLmRHOHJHUmRRVHX3UHVLGHQWH3DUiJUDIRWHUFHLUR$LQYHVWLGXUDQRVFDUJRVIDUVHiSRUWHUPR
ODYUDGRHPOLYURSUySULRDVVLQDGRSHORPHPEURGR&RQVHOKR)LVFDOHPSRVVDGRHSRUTXDLVTXHURXWURVGRFXPHQWRVH[LJLGRV
SHODVUHJUDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGD&RPSDQKLD$UWLJR4XDQGRLQVWDODGRR&RQVHOKR)LVFDOVHUHXQLUiQRVWHUPRV
GDOHLVHPSUHTXHQHFHVViULRHDQDOLVDUiDRPHQRVWULPHVWUDOPHQWHDVGHPRQVWUDo}HVHLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDV3DUiJUDIR
SULPHLUR,QGHSHQGHQWHPHQWHGHTXDLVTXHUIRUPDOLGDGHVVHUiFRQVLGHUDGDUHJXODUPHQWHFRQYRFDGDDUHXQLmRjTXDOFRPSD
UHFHUDWRWDOLGDGHGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO3DUiJUDIRVHJXQGR2&RQVHOKR)LVFDOVHPDQLIHVWDSHODPDLRULDGH
YRWRVGRVFRQVHOKHLURVSUHVHQWHV$UWLJR2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHUmRVXEVWLWXtGRVHPVXDVIDOWDVHLPSHGLPHQ
WRVSHORUHVSHFWLYRVXSOHQWH$UWLJR2FRUUHQGRDYDFkQFLDGRFDUJRGHPHPEURGR&RQVHOKR)LVFDORUHVSHFWLYRVXSOHQ
WHRFXSDUiVHXOXJDUQmRKDYHQGRVXSOHQWHD$VVHPEOHLD*HUDOVHUiFRQYRFDGDSDUDSURFHGHUjHOHLomRGHPHPEURSDUDR
FDUJRYDJR$UWLJR$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHUi¿[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU
REVHUYDQGRRGLVSRVWRQRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV&DStWXOR9'D'LVWULEXLomRGRV
/XFURV$UWLJR2H[HUFtFLRVRFLDOVHLQLFLDHPGHMDQHLURHVHHQFHUUDHPGHGH]HPEURGHFDGDDQR$R¿PGHFDGD
H[HUFtFLRVRFLDOD'LUHWRULDIDUiHODERUDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDFRPREVHUYkQFLDGRVSUHFHLWRVOHJDLV
SHUWLQHQWHV $UWLJR  -XQWDPHQWH FRP DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GR H[HUFtFLR D 'LUHWRULD DSUHVHQWDUi j$VVHPEOHLD
*HUDO2UGLQiULDSURSRVWDVREUHDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRFDOFXODGRDSyVDGHGXomRGDVSDUWLFLSDo}HVUHIHUL
GDVQR$UWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDMXVWDGRSDUD¿QVGHFiOFXORGHGLYLGHQGRVQRVWHUPRVGR$UWLJRGD
PHVPDOHL3DUiJUDIR~QLFR$$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiDWULEXLUDRVPHPEURVGD'LUHWRULDXPDSDUWLFLSDomRQRVOXFURVDSyV
GHGX]LGRVRVSUHMXt]RVDFXPXODGRVHDSURYLVmRSDUDRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRVFDVRVIRUPDVHOLPLWHV
OHJDLV$UWLJR3RUSURSRVWDGD'LUHWRULDDGUHIHUHQGXPGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDSRGHUiD&RPSDQKLDSDJDURX
FUHGLWDUMXURVDRVDFLRQLVWDVDWtWXORGHUHPXQHUDomRGRFDSLWDOSUySULRGHVWHV~OWLPRVREVHUYDGDDOHJLVODomRDSOLFiYHO3DUi
JUDIR~QLFR$&RPSDQKLDSRGHUiHODERUDUEDODQoRVVHPHVWUDLVRXHPSHUtRGRVLQIHULRUHVHGHFODUDUSRUGHOLEHUDomRGD'L
UHWRULDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRDRVDFLRQLVWDV$UWLJR$$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiGHOL
EHUDUDFDSLWDOL]DomRGHUHVHUYDVGHOXFURVRXGHFDSLWDOLQFOXVLYHDVLQVWLWXtGDVHPEDODQoRVLQWHUPHGLiULRVREVHUYDGDDOH
JLVODomRDSOLFiYHO&DStWXOR9,'D/LTXLGDomRGD&RPSDQKLD$UWLJR$&RPSDQKLDHQWUDUiHPOLTXLGDomRQRVFDVRV
GHWHUPLQDGRVHPOHLFDEHQGRD$VVHPEOHLD*HUDOHOHJHUROLTXLGDQWHRXOLTXLGDQWHVEHPFRPR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUi
IXQFLRQDUQHVVHSHUtRGRREHGHFLGDVDVIRUPDOLGDGHVOHJDLV&DStWXOR9,,'DV'LVSRVLo}HV)LQDLVH7UDQVLWyULDV$UWLJR
2VFDVRVRPLVVRVQHVWH(VWDWXWR6RFLDOVHUmRUHVROYLGRVSHOD$VVHPEOHLDHUHJXODGRVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV$UWLJR4XDLVTXHUDFRUGRVGHDFLRQLVWDVFHOHEUDGRVHQWUHRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHYHUmRVHU
DUTXLYDGRVQDVHGHGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVEHPFRPRGLYXO
JDGRVj&90HGHPDLVyUJmRVQHFHVViULRVFDVRD&RPSDQKLDYHQKDDWHUVHXFDSLWDODEHUWR&DStWXOR9,,,'R)RUR$UWL
JR3DUDWRGDVDVTXHVW}HVRULXQGDVGHVWHHVWDWXWR¿FDGHVGHMiHOHLWRRIRURGD&RPDUFDGD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGR
GH6mR3DXORFRPH[FOXVmRGHTXDOTXHURXWURSRUPDLVSULYLOHJLDGRTXHVHMD.DPLOD6RDUHVGH/LPD2$%63

14ª Vara da Fazenda Pública da Capital/SP 14º Ofício Cível EDITALPARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 DIAS, expedido nos autos do processo nº 1016601-17.2014.8.26.0053.
O Doutor JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA, Juiz de Direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da
Capital/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABERA TERCEIROS INTERESSADOS, que o Município de São
Paulo, move uma Desapropriação em face de MORELINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, CNPJ 43.082.460/0001-19, e do ESPOLIO DE JOÃO MENDES GARCIA, por seu inventariante
Eduardo Mendes Garcia (CPF nº 003.433.768-73), objetivando a área de 3.327,57m², concernente ao imóvel
localizado na Rua Dr. Ruy deAzevedo Sodré, n° 1.547, Vila Santa Catarina, Jabaquara, Capital/SP, objeto
da matrícula nº 8.225 do 8º CRI da Capit al/SP, contribuinte nº 091.200.0517-2. Para o levantamento do
depósito efetuado, foi determinada a expedição do presente edital, com o prazo de 10 dias, nos termos do artigo
34 e para os fins do Decreto Lei nº 3.365/41, o qual será afixado e publicado na forma da lei. SP, 22/11/2021.
Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(a), subscrevi. JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA Juiz de Direito.
J - 11 e 14/12

EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 002685087.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Compra e Venda Exequente: Berta Industrial
Ltda Executado: Burger Shop Bar e Lanches Eireli Me EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0026850-87.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MárcioTeixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BURGER
SHOP BAR E LANCHES EIRELI ME (CNPJ/MF nº 18.285.356/0001-84) que BERTA COZINHAS
INDUSTRIAIS LTDA, lhe ajuizou umaAÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença,
referente ao não pagamento do cheque, devolvido por falta de fundos. Encontrando-se a executada em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação Por Edital, para que efetue o pagamento do débito R$
118.166,97, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). 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 04 de maio de 2021.
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*2*(1*(1+$5,$6$

&13-0)11,5(
$7$'($66(0%/(,$*(5$/(;75$25',1É5,$5($/,=$'$(0'(129(0%52'(
'DWDHKRUiULRGHQRYHPEURGHjVKPLQ/RFDO6HGHVRFLDOGD&RPSDQKLDQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXOR
QD5XD*RPHVGH&DUYDOKRDQGDUFRQMXQWRVDOD9LOD2OtPSLD&(33UHVHQoD$FLRQLVWD~QLFD
UHSUHVHQWDQGRDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDOQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGD ³/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV´  &RQYRFDomR'LVSHQVDGDDFRQYRFDomRSUpYLDWHQGRHPYLVWDDSUHVHQoDGD
~QLFDDFLRQLVWDHPFRQIRUPLGDGHFRPRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV0HVD0iULRGH4XHLUR]*DOYmR
FRPR3UHVLGHQWHH(GXDUGRGH4XHLUR]*DOYmRFRPR6HFUHWiULR2UGHPGRGLD'HOLEHUDUVREUH L DOWHUDomRGDUD]mRVRFLDO
GD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPRGL¿FDomRGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO LL FRQVROLGDomRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
'HOLEHUDo}HV$~QLFDDFLRQLVWDUHVROYHXDWHQGHQGRjVQHFHVVLGDGHVDWXDLVGD&RPSDQKLD$OWHUDUDUD]mRVRFLDOGD&RP
SDQKLDGH*2*(1*(1+$5,$6$SDUD'5((1(1*(1+$5,$6$GHIRUPDTXHR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOSDVVDUiDYL
JRUDUQDtQWHJUDFRPDVHJXLQWHUHGDomR³$UWLJR$&RPSDQKLDDGRWDUiDGHQRPLQDomRGH³'5((1(1*(1+$5,$6$´
VXEVLGLiULDLQWHJUDOGHFDSLWDOIHFKDGRTXHVHUHJHUiSHORGLVSRVWRQHVWHHVWDWXWRVRFLDOHSHODVGLVSRVLo}HVOHJDLVDSOLFiYHLV³
(PUD]mRGDDOWHUDomRSURPRYLGDDFLPDDSURYDUDFRQVROLGDomRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDTXHSDVVDUiDYLJRUDUQD
tQWHJUDFRPDUHGDomRFRQVWDQWHGR$QH[R,jSUHVHQWHDWD5DWL¿FDURVFDUJRVGRVPHPEURVGDGLUHWRULDHOHLWDDWUDYpVGD
$WDGH$VVHPEOHLD*HUDOGH&RQVWLWXLomRGHDVDEHU'LUHWRUD3UHVLGHQWH(ODLQH&ULVWLQD)HUUHLUDEUDVLOHLUD
VROWHLUDHQJHQKHLUDSRUWDGRUDGDFpGXODGHLGHQWLGDGH5*QLQVFULWDQR&3)0)VRERQ
FRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKRDQGDUFRQMXQWR9LOD
2OtPSLD&(3   'LUHWRU&RUSRUDWLYR)HOLSSH6RDUHV9HUGLEUDVLOHLURFDVDGRDGPLQLVWUDGRUSRUWDGRUGD
FpGXODGHLGHQWLGDGH5*QLQVFULWRQR&3)0)VRERQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDO
GRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKRDQGDUFRQMXQWR9LOD2OtPSLD&(3H'LUHWRU
GH2SHUDo}HV&DUORV$OEHUWR0DULQLEUDVLOHLURFDVDGRHQJHQKHLURFLYLOSRUWDGRUGDFpGXODGHLGHQWLGDGH5*
LQVFULWRQR&3)0)VREQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH
&DUYDOKRDQGDUFRQMXQWR9LOD2OtPSLD&(32PDQGDWRGDGLUHWRULDRUDUDWL¿FDGDWHUiYLJrQFLD
DWpVHQGRFHUWRTXHRVUHVSHFWLYRVWHUPRVGHSRVVHHGHVLPSHGLPHQWRVHHQFRQWUDPGHYLGDPHQWHDUTXLYDGRVQD
VHGHGD&RPSDQKLD(QFHUUDPHQWRHODYUDWXUDGDDWD1DGDPDLVKDYHQGRDVHUWUDWDGRR6U3UHVLGHQWHRIHUHFHXDSDODYUD
DTXHPGHODTXLVHVVHID]HUXVRHFRPRQLQJXpPVHPDQLIHVWRXGHFODURXHQFHUUDGRVRVWUDEDOKRVHVXVSHQVDDUHXQLmRSHOR
WHPSRQHFHVViULRjODYUDWXUDGHVWD$WD5HDEHUWDDVHVVmRHVWD$WDIRLOLGDFRQIHULGDDSURYDGDHDVVLQDGDSHOR6HFUHWiULR
HSHOR3UHVLGHQWH$FLRQLVWDSUHVHQWH*DOYmR3DUWLFLSDo}HV6$HPUHFXSHUDomRMXGLFLDO S0iULRGH4XHLUR]*DOYmRHS
(GXDUGRGH4XHLUR]*DOYmR &HUWL¿FDPRVTXHDSUHVHQWHpFySLD¿HOGD$WDRULJLQDOODYUDGDHPOLYURSUySULR6mR3DXOR
GHQRYHPEURGH0HVD0iULRGH4XHLUR]*DOYmR3UHVLGHQWH(GXDUGRGH4XHLUR]*DOYmR6HFUHWiULR-8&(63Q
HP
$1(;2,j$WDGD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH(VWDWXWR6RFLDOGD'UHHQ(QJH
QKDULD6$&13-0)11,5(&DStWXOR,'D'HQRPLQDomR6HGH2EMHWRH'X
UDomRGD&RPSDQKLD$UWLJR$&RPSDQKLD$GRWDUi$'HQRPLQDomR'H³'UHHQ(QJHQKDULD6$´VXEVLGLiULDLQWHJUDOGH
FDSLWDOIHFKDGRTXHVHUHJHUiSHORGLVSRVWRQHVWHHVWDWXWRVRFLDOHSHODVGLVSRVLo}HVOHJDLVDSOLFiYHLV$UWLJR$&RPSDQKLD
WHPVHGHQDFLGDGHGH6mR3DXORHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKRQDQGDUFRQMXQWRVDOD
&(3SRGHQGRPDQWHU¿OLDLVHVFULWyULRVHUHSUHVHQWDo}HVHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRXGRH[WHULRUSRUGHOL
EHUDomRGRVGLUHWRUHVHPUHXQLmR$UWLJR2REMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDDEUDQJH D H[HFXomRGHREUDVHVHUYLoRVGH
HQJHQKDULDFLYLOSRUFRQWDSUySULDRXGHWHUFHLURV E H[SORUDomRGDLQG~VWULDGDFRQVWUXomRFLYLOHFRQVWUXomRSHVDGDLQFOXLQ
GRPDVQmRVHOLPLWDQGRDREUDVHPDQXWHQomRGHEDUUDJHQVSRUWXiULDVDHURSRUWXiULDVHVWUDGDVHURGRYLDVIHUURYLDVH
HGL¿FDo}HV F DEDVWHFLPHQWRGHiJXDVDQHDPHQWRGUHQDJHPHLUULJDomR G DOXJXHOGHHTXLSDPHQWRVFRPpUFLRHUHSUH
VHQWDomRGHPDWHULDLVSDUDFRQVWUXomR H VLQDOL]DomRGHYLDVHPJHUDO I FRPHUFLDOL]DomRGHVXEVWkQFLDVPLQHUDLVHPWRGR
RWHUULWyULRQDFLRQDO J VHUYLoRGHGUDJDJHPWUDQVSRUWHHQDYHJDomRODFXVWUHÀXYLDOHPDUtWLPD K YDUULomRFROHWDUHPRomR
HLQFLQHUDomRGHUHVtGXRVVyOLGRV L VHUYLoRVGHHODERUDomRHUHYLVmRGHSURMHWRVSDUDREUDVGHFRQVWUXomRFLYLOHFRQVWUXomR
SHVDGD M SURMHWRFRQVWUXomRH[HFXomRLPSODQWDomRHRSHUDomRGHDWHUURVVDQLWiULRV N H[HFXomRGHREUDVHVHUYLoRVGH
HQJHQKDULDHOpWULFDSRUFRQWDSUySULDRXGHWHUFHLURV O FRQVWUXomRHPRQWDJHPGHJDVRGXWRVHROHRGXWRVPRQWDJHPLQGXV
WULDOGHSODQWDVGLYHUVDVLQFOXVLYHSHWURTXtPLFDVHUH¿QDULDVGHSHWUyOHRFRQVWUXomRHPRQWDJHPGHSODWDIRUPDVPDUtWLPDV
SDUDH[SORUDomRGHSHWUyOHR P VHUYLoRVGHRSHUDomRLPSODQWDomRPDQXWHQomRDVVLVWrQFLDWpFQLFDHWRGRVHTXDLVTXHU
RXWURVVHUYLoRVFRPSOHPHQWDUHVDX[LOLDUHVFRQH[RVHRXFRUUHODWRVUHODFLRQDGRVjGLVWULEXLomRGHJiVQDWXUDOHGHFRPEXVWt
YHLVHPJHUDO Q DUPD]HQDPHQWRGHPDWHULDLVGHFRQVWUXomRFLYLOHGHPDWHULDLVGHUHGHVGHJiVGHSURSULHGDGHGHWHUFHLURV
R LPSRUWDomRHH[SRUWDomRGHPDWHULDLVSDUDFRQVWUXomRPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVDSOLFiYHLVDTXDOTXHUGDVDWLYLGDGHVUH
ODFLRQDGDVQRSUHVHQWHREMHWREHPFRPRGHVXDVSHoDVHSDUWHV S LPSRUWDomRHH[SRUWDomRGHVHUYLoRVGHHQJHQKDULDFLYLO
HPJHUDOHPHVSHFLDODH[HFXomRGHSURMHWRVHDFRQVWUXomRHLPSODQWDomRGHWRGRWLSRGHREUDSRUFRQWDSUySULDRXGHWHU
FHLURV T SDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVFRPHUFLDLVFLYLVHFRQFHVVLRQiULDVGHVHUYLoRVS~EOLFRVFRPRVyFLDDFLRQLVWDV
RXFRWLVWDEHPFRPRHPFRQVyUFLRVTXHWHQKDPSRUREMHWRTXDLVTXHUGDVDWLYLGDGHVQRVLWHQV D D S DFLPD U VHUYLoRV
FRPELQDGRVGHHVFULWyULRHDSRLRDGPLQLVWUDWLYR$UWLJR2SUD]RGHGXUDomRGD&RPSDQKLDpLQGHWHUPLQDGR&DStWXOR,,
'R&DSLWDO6RFLDO$UWLJR2FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDWRWDOPHQWHVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH5
WULQWDHXPPLOK}HVVHVVHQWDHQRYHPLOHWUH]HQWRVHTXDUHQWDUHDLV UHSUHVHQWDGRSRU WULQWDHXPDPLOK}HV
VHVVHQWDHQRYHPLOHWUH]HQWDVHTXDUHQWD Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVWRGDVVHPYDORUQRPLQDOFRPSUHoRGHHPLVVmRGH
5 XPUHDO FDGD3DUiJUDIR~QLFR$FDGDDomRRUGLQiULDFRUUHVSRQGHUiXPYRWRQDVGHOLEHUDo}HVVRFLDLV&DStWXOR,,,
'DV$VVHPEOHLDV*HUDLV$UWLJR2VDFLRQLVWDVUHXQLUVHmRQDVHGHGD&RPSDQKLDHP$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDV
RX([WUDRUGLQiULDVFRQYRFDGDVQDIRUPDGDOHLHGHOLEHUDUmRDFHUFDGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGDRUGHPGRGLD$V$VVHPEOHLDV
*HUDLV2UGLQiULDVVHUmRUHDOL]DGDVQRV TXDWUR PHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRDQRVRFLDOHDV([WUDRUGLQiULDVVHPSUHTXH
KRXYHUQHFHVVLGDGH'DV$VVHPEOHLDVIDUVHiDUHVSHFWLYDDWDGHYHQGRDVGHOLEHUDo}HVVHUHPDSURYDGDVSRUPDLRULDDEVR
OXWDGHYRWRVGRVSUHVHQWHVH[FHWRQRVFDVRVSUHYLVWRVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHRXQHVWHHVWDWXWRVRFLDO3DUDTXH
DV$VVHPEOHLDVSRVVDPVHLQVWDODUHYDOLGDPHQWHGHOLEHUDUpQHFHVViULDDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPQRPtQL
PRDPDLRULDGRFDSLWDOVRFLDO3DUiJUDIRSULPHLUR4XDOTXHUDFLRQLVWDSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGRSRUSURFXUDGRUVHQGRHQWmR
FRQVLGHUDGRSUHVHQWHjUHXQLmRQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV3DUiJUDIRVHJXQGR2VWUDEDOKRVGDV$VVHP
EOHLDVVHUmRGLULJLGRVSRUXPDPHVDFRPSRVWDGHXPSUHVLGHQWHHXPVHFUHWiULRDVHUHPHVFROKLGRVSHORVDFLRQLVWDVSUHVHQ
WHV3DUiJUDIRWHUFHLUR$VFRQYRFDo}HVSDUDDV$VVHPEOHLDVVHUmRIHLWDVQDIRUPDGDOHLSRGHQGRVHUGLVSHQVDGDVGHVGH
TXHSUHVHQWHVDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDOHPFRQIRUPLGDGHFRPRDUWGD/HLGDV6RFLH
GDGHVSRU$o}HV3DUiJUDIRTXDUWR&DEHUij$VVHPEOHLDGHOLEHUDUDOpPGDVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLVREUHDHYHQWXDO
DEHUWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD&DStWXOR,9'D$GPLQLVWUDomR$UWLJR$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPSHWLUij
'LUHWRULD3DUiJUDIRSULPHLUR2VGLUHWRUHVVHUmRLQYHVWLGRVQRVVHXVFDUJRVQDGDWDGDVXDHVFROKDPHGLDQWHDDVVLQDWXUD
GRWHUPRGHSRVVHQRV/LYURGH$WDVGD'LUHWRULDHSHUPDQHFHUmRQRVVHXVFDUJRVDWpDSRVVHGHVHXVVXFHVVRUHV3DUiJUD
IRVHJXQGR$UHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVVHUiHVWDEHOHFLGDSHOD$VVHPEOHLDTXHRVHOHJHUHVHUiOHYDGDj
FRQWDGHGHVSHVDVJHUDLVGD&RPSDQKLD $UWLJR$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDVHUiFRPSRVWDSRUDWp WUrV PHPEURV
VHQGR XP 'LUHWRU3UHVLGHQWH XP 'LUHWRU&RUSRUDWLYRH XP 'LUHWRUGH2SHUDo}HV3DUiJUDIRSULPHLUR7RGRVRV
GLUHWRUHVVHUmRHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRSHOD$VVHPEOHLDHSRGHUmRVHUDFLRQLVWDVRXQmRGD&RPSDQKLD3DUi
JUDIRVHJXQGR2SUD]RGHPDQGDWRGRV'LUHWRUHVpGH WUrV DQRVIDFXOWDGDDUHHOHLomRXPDRXPDLVYH]HV2SUD]RGH
PDQGDWRGRV'LUHWRUHVVHHVWHQGHDWpDLQYHVWLGXUDGRVQRYRVDGPLQLVWUDGRUHVHOHLWRV3DUiJUDIRWHUFHLUR4XDOTXHUPHPEUR
GD'LUHWRULDHOHLWRIRUDGDpSRFDHPTXHRVGHPDLVRIRUHPWHUiRVHXSUD]RGHPDQGDWR¿QGRQDPHVPDGDWDGRWpUPLQRGR
SHUtRGRGRVGHPDLV$UWLJR$GLUHWRULDUHXQLUVHiVHPSUHTXHQHFHVViULRPHGLDQWHDFRQYRFDomRGHTXDOTXHUGHVHXV
PHPEURV3DUDTXHVHSRVVDLQVWDODUHYDOLGDPHQWHGHOLEHUDUpQHFHVViULDDSUHVHQoDGHSHORPHQRVDPDLRULDGRVGLUHWRUHV
HPH[HUFtFLR3DUiJUDIRSULPHLUR$FRQYRFDomRIDUVHiPHGLDQWHDYLVRHVFULWRFRPSHORPHQRV WUrV GLDVGHDQWHFHGrQ
FLDGLVSHQVDQGRVHHVVHSUD]RTXDQGRD'LUHWRULDVHUHXQLUFRPDSUHVHQoDRXDUHSUHVHQWDomRGDWRWDOLGDGHGHVHXVPHP
EURV3DUiJUDIRVHJXQGR$VGHOLEHUDo}HVGDGLUHWRULDVHUmRWRPDGDVSRUPDLRULDGHYRWRVGRVSUHVHQWHVVHQGRUHJLVWUDGDV
HPDWDQROLYURSUySULR3DUiJUDIRWHUFHLUR4XDOTXHUGLUHWRUSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGRSRURXWURGLUHWRUVHQGRHQWmRFRQVLGH
UDGRSUHVHQWHjUHXQLmR$UWLJR&RPSHWHj'LUHWRULDDJHVWmRGRVQHJyFLRVVRFLDLVHPJHUDOHDSUiWLFDSDUDWDQWRGH
WRGRVRVDWRVQHFHVViULRVRXFRQYHQLHQWHVDHVVH¿PSDUDWDQWRGLVSRQGRHODHQWUHRXWURVSRGHUHVGRVQHFHVViULRVSDUD
D ]HODUSHODREVHUYkQFLDGDOHLGHVWH(VWDWXWR6RFLDOGHTXDOTXHUDFRUGRGHDFLRQLVWDVHSHORFXPSULPHQWRGDVGHOLEHUDo}HV
WRPDGDVQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVHQDVVXDVSUySULDVUHXQL}HV E DGPLQLVWUDUJHULUHVXSHULQWHQGHURVQHJyFLRVVRFLDLVIRU
PXODQGRHSURSRQGRDRVDFLRQLVWDVRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRHRVSODQRVRSHUDFLRQDLVLQFOXLQGRDVQHFHVVLGDGHVGHUHFXU
VRVKXPDQRV¿QDQFHLURVHHTXLSDPHQWRVSRGHQGRFRPSUDUYHQGHUSHUPXWDURQHUDURXSRUTXDOTXHURXWUDIRUPDDGTXLULURX
DOLHQDUEHQVPyYHLVHLPyYHLVSDUDRXGD&RPSDQKLDGHWHUPLQDQGRRVUHVSHFWLYRVSUHoRVWHUPRVHFRQGLo}HVUHVSHLWDGDV
DVUHVSHFWLYDVDWULEXLo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDO F H[SHGLUUHJLPHQWRVLQWHUQRVUHJXODPHQWRVHRXWUDVQRUPDVGDPHVPD
QDWXUH]DQRWRFDQWHjDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH G UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGHVWH(VWDWXWR6RFLDO3DUi
JUDIRSULPHLUR6mRDWULEXLo}HVH[FOXVLYDVGR'LUHWRU3UHVLGHQWH L *DUDQWLUDVPHOKRUHVFRQGLo}HVGHUHQWDELOLGDGHSDUDD
&RPSDQKLDQDSURVSHFomRGHVHQYROYLPHQWRFRQWUDWDomRGHREUDVHVHUYLoRV LL &RQGX]LUDHODERUDomRHLPSOHPHQWDomR
GRVSODQRVHVWUDWpJLFRVHRSHUDFLRQDLVHPWRGDVDViUHDVGD&RPSDQKLDYLVDQGRDDVVHJXUDURVHXGHVHQYROYLPHQWRFUHV
FLPHQWRHFRQWLQXLGDGH LLL ,GHQWL¿FDURSRUWXQLGDGHVDYDOLDUDYLDELOLGDGHHID]HUUHFRPHQGDo}HVVREUHQRYRVLQYHVWLPHQWRV
RXGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVQHJyFLRVYLVDQGRJDUDQWLUXPUHWRUQRDGHTXDGRDRVDFLRQLVWDVHUHVJXDUGDUDVHJXUDQoDGRV
DWLYRVGD&RPSDQKLD LY &RQGX]LURVSURFHVVRVGHPXGDQoDVQDFXOWXUDGD&RPSDQKLDYLVDQGRFRQTXLVWDURHQJDMDPHQWR
GHWRGRVRVVHXVLQWHJUDQWHVHJDUDQWLUDFRQVROLGDomRGHXPDFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDORULHQWDGDSDUDDFRQWtQXDEXVFDGD
TXDOLGDGHHGHDOWRVSDGU}HVGHGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHFROHWLYR Y )RUPDUVXFHVVRUHVEHPFRPRFRQWULEXLUSDUDRGHVHQ
YROYLPHQWRSUR¿VVLRQDOQDVXDHTXLSH YL 5HSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHVHXVFOLHQWHVS~EOLFRVHSULYDGRVHPHVSHFLDO
PDVQmRVHOLPLWDQGRjDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRVHDGLWLYRV YLL 5HVSRQVDELOL]DUVHSHODiUHDGH4XDOLGDGH6D~GH0HGLFLQDH
6HJXUDQoDQR7UDEDOKR YLLL =HODUSHORFXPSULPHQWRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGR*UXSR L[ 0RQLWRUDUDo}HVFRPHUFLDLV
HDSRLDUDVRSHUDo}HVQDFRQVWUXomRGHUHODo}HVLQVWLWXFLRQDLVYLVDQGRDSHUSHWXLGDGHGDVPHVPDVjPpGLRHORQJRSUD]R [
*DUDQWLUDUHQWDELOLGDGHGDVRSHUDo}HVDWXDLVDVVHJXUDQGRRFXPSULPHQWRGR3ODQRGH1HJyFLRVSURSRQGRDo}HVSDUDPLWL
JDUULVFRVUHGX]LQGRFXVWRVHPD[LPL]DQGRRYDORUGRQHJyFLR [L $VVHJXUDUDPDQXWHQomRGRHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHL
URGRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDFRPVHXVFOLHQWHVDWHQWDQGRSDUDDPDQXWHQomRGRYDORUGRVQHJyFLRVFRPYLVmR
GHPpGLRHORQJRSUD]R [LL 'H¿QLUHFDSDFLWDUHTXLSHHVWUDWpJLFDHQJDMDQGRRVSDUDH[HFXomRGRVSODQRVGHQHJyFLRV 31 
DWUDYpVGHFRPXQLFDomRWUDQVSDUHQWHHGH¿QLomRGHPHWDV [LLL ,PSODQWDUVLVWHPDVGHDFRPSDQKDPHQWRQDVREUDVHRSHUD
o}HVYLVDQGRUHGXo}HVHFRQWUROHVGHFXVWRVEXVFDQGRDOWHUQDWLYDVSDUDVROXomRGDVTXHVW}HVRSHUDFLRQDLVH [LY )RUPDU
VXFHVVRUHVEHPFRPRFRQWULEXLUSDUDRGHVHQYROYLPHQWRSUR¿VVLRQDOGDVXDHTXLSH3DUiJUDIRVHJXQGR6mRDWULEXLo}HV
H[FOXVLYDVGR'LUHWRU&RUSRUDWLYR L 'LULJLUDVDWLYLGDGHVGDViUHDVGH&RQWURODGRULD7HFQRORJLDGD,QIRUPDomRH$XGLWRULD
,QWHUQDPHGLDQWHSODQHMDPHQWRHRUJDQL]DomR LL 'H¿QLomRGDVQRUPDVHGLUHWUL]HVGDViUHDVGHFRQWDELOLGDGHFRQWURODGRULD
DXGLWRULDVLVWHPDVHVXSRUWHGDWHFQRORJLDFXVWRVWULEXWiULRSODQHMDPHQWR¿QDQFHLURHRUoDPHQWiULR LLL 2ULHQWDUHGLULPLU
G~YLGDVQHFHVViULDVDRERPDQGDPHQWRGRVWUDEDOKRVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGHH LY 5HVSRQGHUSHODHODERUDomRGRVRUoD
PHQWRVHVSHFt¿FRVGDViUHDVFRUSRUDWLYDVEHPFRPRPDQWHUFRQWDWRFRPyUJmRVS~EOLFRVHPJHUDOEDQFRVGHQWUHRXWUDV
HQWLGDGHVSDUDUHVROXomRGHDVVXQWRVLQHUHQWHVDiUHDFRUSRUDWLYD3DUiJUDIRWHUFHLUR6mRDWULEXLo}HVH[FOXVLYDVGR'LUHWRU
GH2SHUDo}HV L 'H¿QLUHVWUDWpJLDVGHDWXDomRQRPHUFDGRHPIXQomRGDVSDUWLFXODULGDGHVGRVVHJPHQWRVVREVXDUHVSRQ
VDELOLGDGHSODQHMDQGRDFRPSDQKDQGRLPSOHPHQWDQGRDo}HVGHGHVHQYROYLPHQWRHFRQWURODQGRRVUHVXOWDGRVHPSUHVDULDLV
GHVXDÈUHD LL 'H¿QLURWLPL]DUHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDODGHTXDGDDRSODQRHVWUDWpJLFRGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R LLL
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Toyota apresenta novo SW4 GR-S
A Toyota anuncia a chegada do novo
SW4 GR-S à família de produtos Toyota
GAZOO Racing no Brasil. O modelo vem
para ampliar a gama de automóveis com selo
GR-Sport, que já reúne Corolla GR-S e teve,
no passado recente, uma versão Hilux GRS. O preço sugerido ao público da versão é
R$ 415.790 e tem garantia de cinco anos ou
150.000 km (o que ocorrer primeiro).
Para evocar o design esportivo, o SW4
GR-S vem com difusores, spoiler e emblemas que destacam a identidade do modelo.
Ainda no acabamento, a variante GR-S do
SUV terá uma versão com pintura bicolor
(dual tone) com teto em preto. No ambiente
interno, os bancos ganham couro preto com
Ultrasuede, encostos de cabeça dianteiros
com selo da marca GR-S e uma tela TFT de
4,2" que traz gráficos da Toyota GAZOO
Racing. Na lista de equipamentos, agrega
carregador de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas digital e abertura de porta-malas com sensor de movimentação dos
pés (kick sensor).
No quesito segurança, as novidades são:
sistema de visão 360°, alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) e alerta de ponto cego
(BSM). O pacote de segurança ativa Toyota
Safety Sense incorpora novas funções ao sistema de pré-colisão frontal ao adicionar detecção de pedestres e ciclistas.
O novo SW4 GR-S mantém o motor 1GD
de 2.8 litros com 204 cv de potência, com
melhorias significativas de desempenho graças à configuração da suspensão com amortecedores telescópicos monotubos exclusivos
GR.
Para enfatizar o aspecto esportivo, o
novo SW4 GR-S está equipado com parachoques dianteiro e traseiro com difusores
aerodinâmicos, pneus com rodas de liga leve
de 18" com emblemas GR, que ressaltam o

espírito Toyota GAZOO Racing no veículo.
Na frente, possui novos faróis com tecnologia Full Led de flashes sequenciais.
Na carroceria, apresenta spoiler traseiro
exclusivo e pintura exterior bicolor em branco pérola com teto e colunas em preto, garantindo um aspecto único, marcante, atraente e sofisticado.
Na tampa traseira, possui sistema elétrico de abertura e fechamento com sensor
(kick sensor), que é acionado por movimentos dos pés na parte inferior do veículo.
No interior, o novo SW4 GR-S tem bancos em couro Ultrasuede e detalhes de costuras em vermelho, tendo o emblema Toyota
GAZOO Racing bordado no apoio de cabeça. Por se tratar de versão especial, há uma
placa de identificação GR-S, alocada próximo ao painel, com número da unidade. Os
medidores analógicos tem tela TFT de 4.2",
com uma animação exclusiva da marca GRS. Entre os equipamentos de conveniência,
destaque ao carregador sem fio para smartphones. Nas pedaleiras, o material é todo
produzido em alumínio e, no volante, o revestimento vem com detalhes microperfurados,
aliados à costura vermelha.
A gama de cores do novo SW4 GR-S é
composta por Branco Pérola com teto bicolor preto e Preto Mica.
Performance
O SW4 GR-S entrega desempenho superior ao modelo por oferecer uma experiência de direção mais esportiva. Isso ocorre
devido a um projeto exclusivo de suspensão,
que incorpora amortecedores telescópicos
monotubo. O veículo tem desempenho aprimorado e deixa o modo de condução mais
dinâmico.
Este sistema de amortecimento concede
mais firmeza ao veículo, com baixo grau de
rolagem e solidez, aumentando a precisão da

direção para uma resposta mais linear e progressiva em relação ao giro do volante. A afinação esportiva da suspensão reduz o movimento da cabine, tanto em manobras rápidas
quanto em terrenos com diferentes tipos de
imperfeições (nivelando o movimento).
Por outro lado, o modelo possui maior
capacidade de absorção de solavancos e saltos, dando ao motorista o controle total do
veículo. Entre outras características, este novo
sistema de suspensão exclusivamente desenvolvida pela equipe de engenheiros da Toyota GAZOO Racing concede melhoria na estabilidade do veículo e amortecimento, devido a uma maior área de contato do pistão e
agilidade de resposta, uma vez que não há
mistura de óleo-gás na câmara.
Já o trem de força está equipado com

Motos

Triumph lança Tiger 900 Touring
com malas laterais e Top Box

A Triumph Tiger 900 está ganhando no
Brasil uma nova versão, chamada Touring,
que traz como diferencial inédito a nacionalização das duas malas laterais e do Top Box
traseiro. Com isso, todas as Tiger 900 (GT
Low, Rally, GT Pro e Rally Pro) sairão de
fábrica equipadas com os suportes necessários para a instalação desses acessórios.
Além disso, como item opcional, o consumidor poderá adquirir nas concessionárias
Triumph o conjunto de malas laterais e Top
Box traseiro fornecidos pela Givi, marca italiana com fábrica no Brasil, especializada na
produção destes produtos e outros acessórios para motocicletas. Com a nacionalização
das malas e do Top Box, o custo final para o
cliente Triumph poderá cair até R$ 10.310
no primeiro momento.
Em dezembro, mês de lançamento da
Tiger 900 Touring, o cliente poderá comprar
as duas malas laterais e o Top Box traseiro
pelo preço de R$ 7.999. Com isso, o modelo
Tiger 900 Rally Pro, equipado com as duas
malas laterais e o Top Box será comercializado pelo preço de R$ 83.980 – o que representa uma redução de R$ 10.310 sobre o valor
praticado até agora. Este é um preço especial e temporário, exclusivo para dezembro. A
partir de janeiro, a mesma motocicleta custará R$ 85.480 – o que indica uma economia
também significativa de R$ 8.810 em relação ao valor atual nas concessionárias.
Outra vantagem para o consumidor
Triumph é que, agora, as malas opcionais da
Tiger 900 oferecidas pela marca Givi são
construídas em alumínio, ao invés de plástico, o que torna o produto muito mais resistente para as viagens de longa distância.
Sobre a Tiger 900
Projetada para estabelecer uma nova referência na sua categoria, proporcionando a
máxima aventura em cada pilotagem, a Tiger
900 foi completamente modificada em relação à Tiger 800, ganhando um motor triplo de
900 cc com respostas mais imediatas, um incrível padrão de acabamentos, equipamentos
e especificações, nova tecnologia de pilotagem melhorada, um novo estilo e uma nova
atitude ainda mais agressiva. Além disso, a
Tiger 900 está significativamente mais leve que
os modelos anteriores, garantindo que ela seja
a moto Adventure de médio porte mais capaz,
ágil e dinâmica do planeta.

O novíssimo motor de 900 cc, com capacidade e desempenho maiores, respostas muito
mais ágeis, um ronco incrivelmente distinto,
maior maneabilidade e mais facilidade na redução das marchas. Este motor oferece um
pico de torque 10% maior do que os modelos
Tiger 800 anteriores – agora são 87 Nm (a
7.250 rpm), com redução de torque aprimorada e em todas as rotações. A potência também aumenta em todas as faixas de rotações,
com 9% a mais na faixa intermediária e um
pico de potência de 95 cv (a 8.750 rpm). Isso
tudo, combinado, proporciona uma aceleração
mais ágil, superando significativamente o modelo Tiger 800 da geração anterior e também
a concorrente mais próxima. E mais: esse ganho de desempenho vem acompanhado de um
ronco do motor muito mais agressivo e envolvente.
Seu radiador é duplo, uma configuração
inédita, que melhora o desempenho do resfriamento e reduz o calor ambiente sentido
pelo piloto. O novo estilo de radiador reforça
a postura e atitude mais marcantes dessa
moto de aventura. Sua forma e configuração
permitem uma posição adicional do motor
mais à frente, resultando em um centro de
gravidade mais otimizado (40 mm à frente e
20 mm mais baixo).
Isso melhora a distribuição de peso, ampliando a facilidade de manuseio da moto e
também seu equilíbrio em baixa velocidade.
Outras melhorias no sistema do cárter e de
resfriamento garantem que isso não tenha
impacto na distância em relação ao chão. Há
também uma caixa de ar completamente
nova, com um novo filtro de ar de acesso
mais fácil, além de uma embreagem deslizante e assistida para maior conforto do piloto.
Com um peso até 5 kg menor que a geração anterior, a nova Tiger 900 oferece a
mais emocionante e ágil pilotagem de uma
Tiger já proporcionada até hoje. Sua nova estrutura de treliça de aço não é apenas mais
leve, mas agora também possui uma construção modular, com subquadro traseiro de
alumínio e ganchos de pedaleira parafusados,
proporcionando a configuração mais focada
em aventura de todos os tempos para a pilotagem off-road. Há uma especificação muito alta de suspensão em toda a nova linha
900, com componentes premium das marcas

Marzocchi ou Showa, sob medida para oferecer a capacidade definitiva das novas motos Adventure de médio porte que já são a
nova referência do segmento.
Para comodidade e conforto máximos
para o piloto, o modelo GT Pro apresenta uma
suspensão traseira eletronicamente ajustável
líder do segmento, permitindo que o piloto
selecione as configurações de pré-carga e
amortecimento traseiros por meio de um menu
no painel de instrumentos TFT. Os pilotos
podem optar entre nove níveis de controle de
amortecimento, variando de Comfort (mais
suave) a Sport (mais firme) e quatro configurações de pré-carga.
Todos os modelos Tiger 900 agora possuem freios Brembo Stylema, para proporcionar ainda maior potência de frenagem. São
pinças leves, compactas, cuidadosamente
esculpidas e de alto desempenho, com volume reduzido ao redor dos pistões e das pastilhas de freio, diminuindo o espaço interno
ocupado pelo fluido de freio, permitindo uma
resposta de frenagem mais imediata. O aumento do fluxo de ar ao redor das pastilhas
também ajuda as pinças a esfriarem mais
rapidamente. Essa combinação de novo quadro modular leve, novo motor mais leve, suspensão de alta especificação e freios Brembo premium oferece uma mudança radical
na agilidade e na capacidade da nova Tiger
900, garantindo manuseio excepcional em
todos os cenários de pilotagem.
As viagens de longa distância também
foram beneficiadas por várias inovações da
nova Tiger 900. Seu tanque de combustível,
por exemplo, agora com capacidade para 20
litros, aumentou sua autonomia. A moto ainda ganhou um novo pára-brisa ajustável, oferecendo proteção superior contra o vento
com um simples ajuste com uma das mãos.
A ergonomia foi aprimorada e otimizada
para o conforto do piloto durante todo tipo de
condução. A largura do assento é mais estreita e o guidão fica 10 mm mais próximo,
oferecendo uma posição de pilotagem mais
confortável e um nível maior de controle do
piloto - parado ou em movimento. Além disso, cada modelo possui uma posição de pedaleira exclusiva, de acordo com o estilo esperado de pilotagem, e um mecanismo integrado de altura do assento, com duas posições, facilmente ajustável. Isso permite que
o piloto altere a altura do assento em 20 mm
para a sua configuração preferida.
Tecnologias de última geração
A nova linha Tiger 900 apresenta um
avanço significativo em sua tecnologia de pilotagem, com recursos de última geração,
incluindo: Novos instrumentos TFT de sete
polegadas líderes da categoria; Sistema de
Conectividade My Triumph; Novo sistema de freios ABS otimizado para curvas
e controle de tração com IMU; Seis modos de pilotagem; Nova iluminação em
LED; Novo sistema de Auxílio de Troca
de marcha Triumph (TSA - Triumph Shift
Assist); Novo armazenamento seguro para
celular com carregamento USB. Para
maior conforto e conveniência do piloto,
os dois modelos possuem interruptores iluminados com um joystick de cinco direções, controle eletrônico de velocidade de
cruzeiro, manoplas aquecidas, assentos
aquecidos (com controle de passageiro separado) e sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS).

motor 1GD de 2.8 litros com injeção direta
eletrônica Common-Rail e potência máxima
de 204 CV. Este motor está acoplado a uma
transmissão automática de seis velocidades.
O mecanismo é combinado com o sistema
de tração 4x2, 4x4 e reduzido 4x4, com acionamento eletrônico, desligamento do diferencial automático e controle ativo de tração.
Além disso, adiciona os modos de condução
Normal, Esportivo e Eco.
O novo SW4 GR-S mantém o sistema de
conectividade com tela sensível ao toque de
8", com sistema Android Auto e Apple CarPlay, conexão USB, navegador por satélite
(GPS), TV Digital e função Bluetooth. O sis-

tema de áudio é o JBL com 10 alto-falantes e
subwoofer [tweeters (x2), squawkers (x2),
alto-falantes (x6) e subwoofer (x1)].
Segurança
Em termos de segurança, o novo SW4
GR-S é equipado com Toyota Safety Sense,
um pacote de segurança ativa que incorpora
um radar de ondas milimétricas que combinado com uma câmera monocular que pode
detectar uma variedade de perigos e alertar
o motorista para evitar ou mitigar acidentes.
Os sistemas de segurança do novo SW4
GR-S estão equipados com: sistema de précolisão frontal (PCS), alerta de desvio de faixa (LDA) e controle de cruzeiro adaptativo
(ACC). Como novidade, o sistema de précolisão frontal acrescenta detecção de pedestres (durante o dia e noite) e ciclistas (apenas durante o dia).
Adicionalmente, a versão agrega: Sistema de visão 360°; alerta de ponto cego
(BSM) e alerta de tráfego traseiro (RCTA).
Todas as versões do Toyota SW4 possuem 7 airbags: frontal x2, lateral x2, cortina x2
e joelho para o motorista. Também equipam
Controle de Estabilidade (VSC), Controle de
Tração (TRC), Controle Ativo de Tração (ATRC), Assistente de Controle de Descida
(DAC), Assistente de Partida em Rampa
(HAC), Controle de Oscilação do Trailer
(TSC), ABS, com Freio Eletrônico - Distribuição de força (EBD), Assistência à frenagem de emergência (BA), Luzes de freio de
emergência (EBS) e âncoras ISOFIX (x2)
com ponto de amarração superior (x2). Todas as versões têm cintos de segurança de
três pontos para todos os bancos, com prétensor e limitador de força para o condutor e
passageiro dianteiro.

Atualizações nas Honda
Biz 125 e Biz 110i 2022
As Biz 125 e 110i chegam à versão 2022
trazendo novos grafismos e cores. Para a Biz
125 serão duas as novas cores: a bicolor branca e azul, e a vermelha, de nova tonalidade.
Permanecem as cores branco perolizado e
marrom perolizado. Na Biz 110i as novas
cores são o vermelho e prata metálico, sendo mantida a branca.
O motor é a mais marcante diferença
entre as Honda Biz 125 e 110i. Na Biz 125 o
monocilindro OHC arrefecido a ar de 124,9
cc gera 9,2 cv de potência e 1,04 kgf.m de
torque. Dotado do sistema de alimentação
PGM-FI, pode receber gasolina e etanol em
proporções variadas. Na Biz 110i o monocilindro OHC, também arrefecido a ar, tem 8,33
cv de potência e 0,89 kgf.m de torque, e o
sistema de alimentação PGM-FI só admite o
uso de gasolina.
Na parte ciclística, ambas compartilham
do mesmo tipo de chassi tubular de aço, suspensão telescópica na dianteira e convencional com dois amortecedores na traseira. A
diferença está no tipo de rodas e sistema de
frenagem. Na Biz 125 as rodas são de liga
leve (17 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira) e a frenagem CBS - Combined Brake System - atua em disco na dian-

teira e tambor na traseira. Já a Biz 110i usa
rodas raiadas, com freios a tambor também
dotados de CBS.
Fatores de praticidade responsáveis pela
popularidade das Biz são o câmbio semiautomático, que dispensa o acionamento de
embreagem, a partida elétrica e o compartimento porta-capacete sob o assento, cuja
abertura é comandada pela própria chave de
contato.
Na Biz 125 o painel é totalmente digital
LCD com tecnologia blackout e luz ECO, que
ajuda na economia de combustível, além da
tomada de 12V no compartimento porta-capacete. Ambas trazem o escudo frontal, que
além de proteger as pernas abriga um prático gancho retrátil, útil para transporte de
mochilas, bolsas e sacolas de compras.
Disponíveis na rede de concessionários,
as Honda Biz 125 e Biz 110i modelo 2022
tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em
sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo
é válido a partir da 3ª revisão). O preço público sugerido base Distrito Federal, que não
inclui despesas com frete ou seguro é de
R11.590 (Honda Biz 125) e R$ 9.260 (Honda Biz 110i).

Jeep Commander é
Carro Abiauto 2021

Auto Jornal entrega premiação para Caique Ferreira da Renault
Em um belo evento na casa de shows
paulistana Bourbon Street, a Associação
Brasileira da Imprensa Automotiva promoveu o 23º Prêmio Abiauto, em que o grande vencedor de 2021 foi o Jeep Commander.
Depois da votação do júri composto por
38 jornalistas dos principais meios de comunicação do Brasil (rádio, tv, internet, jornal e
revista), incluindo o Editor do AUTO JORNAL, que teve a honra de entregar um dos
prêmios, a ABIAUTO anunciou os vencedores nas categorias Carro nacional até 1,2
litro; Carro nacional de 1,2 a 1,6 litro; Carro
nacional acima de 1,6 litro; Picape; Carro
Importado e SUV/Crossover Nacional e Importado e Carro Elétrico.
Foram revelados também o Carro e a
Moto ABIAUTO, com a indicação pelos jornalistas do melhor entre os melhores produtos apresentados no ano de 2021, que rece-

beram o Prêmio José Roberto Nasser.
Confira os vencedores:
Carro Nacional até 1,2 litro: PEUGEOT 208
Carro Nacional de 1,2 a 1,6 litro: CAOA
CHERY ARRIZO 6 PRO
Carro Nacional acima de 1,6 litro: FIAT
ARGO
Picapes: FIAT TORO
Carro Importado: AUDI A5
SUV/Crossover Nacional: JEEP COMMANDER
SUV/Crossover Importado: FORD BRONCO
Carro Verde: RENAULT ZOE E-TECH
ELECTRIC
Carro ABIAUTO 2021: JEEP COMMANDER
Moto ABIAUTO: HONDA CRF 1100 ÁFRICA TWIN
Executivo do ano: Márcio Alfonso – CAOA
CHERY

