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Mercado volta a diminuir projeção
para crescimento da 2021

Em SP, campanha pede para cortar
elástico de máscara antes do descarte
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Prejuízo do comércio com feriados
será menor em 2022, diz CNC

Melhora nível de
reservatórios de usinas
hidrelétricas, diz ONS
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens.
Chove rápido du-
rante o dia e à noi-
te.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,63
Venda:       5,63

Turismo
Compra:   5,65
Venda:       5,79

Compra:   6,38
Venda:       6,38

Esporte

Começará mais cedo a tem-
porada da principal categoria
do automobilismo brasileiro.
A Vicar, promotora de algumas
das principais competições do
país, anunciou que a Stock Car
Pro Series abrirá o 44º cam-
peonato de sua história em In-
terlagos, no dia 13 de feverei-
ro, com uma prova especial: a
Corrida de Duplas, na qual os
pilotos oficiais convidam cra-
ques de categorias internaci-
onais para tentar a vitória.

As próximas a entrar na pis-
ta valendo para 2022 serão a
Stock Series e a Turismo Na-
cional, dia 20 de março, em
Goiânia, em evento que tam-
bém marcará a 70ª largada da
história da Stock Car Pro Se-
ries no tradicional traçado do
Centro-Oeste. A quarta das ca-
tegorias da Vicar a dar a larga-
da no ano que vem será justa-
mente uma das principais no-
vidades: o Fórmula 4 Brasil
Certificado pela FIA disputará
suas primeiras provas em solo
nacional no Autódromo Velo-
citta, nos dias 14 e 15 de maio.

Várias atrações – Além da
Corrida de Duplas em Interla-

Vicar anuncia
calendários para 2022
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Stock Car Pro Series: calendário cheio de atrações para 2022

gos, a Vicar apresentou um ca-
lendário cheio de atrações espe-
ciais. Duas das datas anunciadas
marcam retornos históricos para
o automobilismo brasileiro: ao
Rio de Janeiro e Brasília, dois
dos principais polos do esporte
a motor e também capitais de
grande importância para o mer-
cado publicitário.

Um dos destaques é o GP
Galeão, que terá a Stock Car Pro
Series e a Stock Series realizan-
do as primeiras corridas em ae-
roporto do Brasil. Outro mo-
mento histórico será o retorno
das categorias ao Autódromo In-
ternacional Nelson Piquet, em
Brasília, nos dias 2 e 3 de julho.
A temporada será encerrada em
grande estilo com a Super Final
BRB, etapa que deve decidir os
títulos, também na Capital Fede-
ral, no dia 20 de novembro. Con-
fira as datas e locais anunciados
pela Vicar:

STOCK CAR PRO SERIES
Etapas – Data – Local – Ob-

servação
01 – 13/02 – Interlagos –

“Corrida de duplas”; 02 – 20/03
– Goiânia – 70ª largada da histó-
ria nessa pista; 03 – 10/04 – Rio

de Janeiro – “GP do Galeão”; 04
– 15/05 – Velocitta (Mogi Gua-
çu, SP); 05 e 06 – 03/07 – Bra-
sília – 40ª largada da história
nessa pista; 07 – 31/07 – Inter-
lagos;  08 – 04/09 – Rio Grande
do Sul – Pista a definir*; 09 –
25/09 – Velocitta (Mogi Guaçu,
SP); 10 e 11 – 23/10 – Goiânia;
12 – 20/11 – Brasília – “Super
Final BRB”

STOCK SERIES
Etapas – Data – Local – Ob-

servação
01 – 20/03 – Goiânia; 02 –

10/04 – Rio de Janeiro – “GP do
Galeão”; 03 – 15/05 – Velocitta
(Mogi Guaçu, SP); 04 – 03/07 –
Brasília – Retorno da categoria
a esta pista; 05 – 31/07 – Inter-
lagos;  06 – 04/09 – Rio Grande
do Sul – Pista a definir*; 07 - 23/
10 – Goiânia; 08 – 20/11 – Bra-
sília – “Super Final BRB”.

FÓRMULA 4
Temporada de Estreia
Etapas – Data – Local – Ob-

servação
01 – 15/05 – Velocitta

(Mogi Guaçu, SP); 02 – 03/07 –
Brasília;  03 – 31/07 – Interla-
gos;  04 – 25/09 – Velocitta
(Mogi Guaçu, SP); 05 – 23/10 –
Goiânia; 06 – 20/11 – Brasília –
“Super Final BRB”.

TURISMO NACIONAL
Etapas – Data – Local – Ob-

servação
Encerramento 2021
06 – 13/02 – Interlagos –

Final da temporada 2021
Temporada 2022
01 – 20/03 – Goiânia; 02 –

03/07 – Brasília – Estreia da ca-
tegoria neste traçado; 03 – 31/
07 – Interlagos; 04 – 04/09 –
Rio Grande do Sul – Pista a de-
finir*; 05 – 23/10 – Goiânia; 06
– 20/11 – Brasília – “Super Fi-
nal BRB”.

Campeã da São
Silvestre retorna
para tentar o bi
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Sandrafelis Chebet
Assim como no masculino,

a participação das mulheres na
96ª Corrida Internacional de
São Silvestre promete ser bas-
tante acirrada. O primeiro
nome da relação de candidatas
estrangeiras ao topo do pódio
feminino no dia 31 de dezem-
bro é uma das campeãs da Pro-
va. A queniana Sandrafelis Che-
bet, vencedora em 2018, volta
ao país para tentar sua segunda
conquista.Ela será, sem dúvi-
da, um dos obstáculos das cor-
redoras brasileiras para acaba-
rem com o jejum de títulos da
São Silvestre que dura desde
2006, quando Lucélia Peres
conquistou o título. Vale res-
saltar que todos os atletas es-
trangeiros deverão cumprir to-
das as regras sanitárias do país.

Sandrafelis é mais um dos
destaques do atletismo africa-
no, com resultados expressi-
vos em pista e nas provas de
rua. E ela chega ao Brasil com
boas marcas o que ratificam
sua condição de uma das gran-
des atrações. No segundo se-
mestre de 2021, ela venceu
duas meias maratonas, a Ijebu

Heritage Half Marathon, em
julho, e a Edreams Mitja Ma-
rato Barcelona, em outubro,
além do terceiro lugar na
EDP Lisboa Half Marathon
Elite Events, com
1h08min14seg, em março,
em Portugal.

Os corredores poderão
retirar kit e chip entre os dias
27 e 30 de dezembro no Pa-
lácio das Convenções do
Anhembi (Hall Nobre), em
São Paulo, localizado à Av.
Olavo Fontoura, 1.209 (aces-
so pela entrada do Auditório
Elis Regina), na EXPO São
Silvestre.

A programação da entrega
de kit e chip ficou assim: nos
dias 27, 28 e 29, o horário será
das 9h às 20h, enquanto no dia
30 os inscritos poderão reti-
rar seus kits das 9h às 16h. Não
haverá entrega de kit e chip no
dia da Corrida, nem após a re-
alização da Prova. Os docu-
mentos necessários para a re-
tirada também estão disponí-
veis no site oficial. Mais in-
formações no site
www.saosilvestre.com.br

Coreia do Sul
permite uso
emergencial

de pílula
contra covid

da Pfizer
A Coreia do Sul autorizou

o uso emergencial do compri-
mido antiviral contra covid-19
da Pfizer, o primeiro do tipo a
ser adotado no país, informou
o Ministério da Segurança Ali-
mentar e Farmacológica na
segunda-feira (27).

Na semana passada, a Co-
reia do Sul reativou restrições
de distanciamento rígidas que
havia amenizado em novembro,
porque uma série de novas in-
fecções diárias recordes e ca-
sos graves sobrecarregaram os
serviços médicos, apesar de
um índice de vacinação de
mais de 92% entre as pessoas
de 18 anos ou mais.    Página 3

Número de
casos de

covid-19 da
China cresce

e Xian
aumenta
restrições

A cidade chinesa de Xian
endureceu as restrições à cir-
culação dentro de seus limites
na segunda-feira (27), quando
iniciou uma nova rodada de
exames no quinto dia de um
lockdown  de seus 13 milhões
de habitantes.

Xian relatou 150 casos no-
vos sintomáticos do novo co-
ronavírus no domingo, uma li-
geira queda em relação aos
155 do dia anterior, e autori-
dades alertaram que pessoas
que desobedecerem as regras
de circulação ou de exames
podem enfrentar detenção e
multas.  Página 3
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O comércio varejista brasi-
leiro deve ter, em 2022, um
menor prejuízo causado por
feriados nacionais, analisou pes-
quisa divulgada na segunda-fei-
ra (27) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). Dos
nove feriados nacionais, dois
vão cair em domingos: Dia do
Trabalhador (1º de maio) e Na-
tal (25 de dezembro). “Isso faz
com que o comércio não incor-
ra em um custo de operação
maior”, disse à Agência Brasil
o economista da CNC, Fabio
Bentes, responsável pelo levan-
tamento. A projeção é que as

perdas no comércio com feria-
dos sejam 22% menores em
2022, em comparação a 2021.

Fabio Bentes explicou que
custo é esse: “Se houver uma
compensação pelo trabalho no
feriado, na semana subsequente,
o comércio é obrigado a pagar
hora trabalhada em dobro”. No
caso do comércio, Bentes afir-
mou que, exceto o Natal, não
vale a pena fazer esse regime de
compensação na maioria dos
feriados. Com sete feriados ca-
indo em dias úteis e em sába-
dos, dia de meio expediente no
setor, o peso vai ser menor.

Página 3

Ministerio da Saúde deve
enviar 90 médicos a regiões
atingidas por chuvas na Ba
O Ministério da Saúde deve

enviar,  90 médicos para auxiliar
a população atingida pelas fortes
chuvas das últimas semanas na
região sul da Bahia. A informa-
ção foi divulgada em entrevista
dada à imprensa local pelo mi-
nistro da Cidadania, João Roma,
que visitou o estado no domingo
(26).

O governador Rui Costa in-

cluiu no domingo, via decreto,
mais 47 cidades na lista de mu-
nicípios em situação de emer-
gência em decorrência das tem-
pestades. Com isso, chega a 72
o número de municípios nesta
condição. Segundo ele, 37 cida-
des da região estão embaixo da
água, atingidas de forma mais in-
tensa pela subida do nível dos
rios.     Página 6

Servidores aposentados têm
até sexta para fazer prova

de vida
Termina na próxima sexta-

feira (31) o prazo para aposen-
tados, pensionistas e anistiados
políticos do Executivo federal
que não realizaram a prova de

vida entre janeiro de 2020 a se-
tembro de 2021 comprovarem
vida. A obrigatoriedade da pro-
va de vida estava suspensa.

Página 3
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Governo inicia a construção do
maior piscinão da Grande SP
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O Governador em exercício
Rodrigo Garcia acompanhou na
segunda-feira (27) o início das
obras do piscinão Jaboticabal
para minimizar os impactos das
chuvas na capital e na região do
Grande ABC. Os trabalhos serão
executados pelo DAEE (Depar-
tamento de Águas e Energia Elé-
trica) e receberão investimento
de R$ 237,9 milhões provenien-
tes do Estado, dos quais R$
131,9 milhões serão destinados
às obras e outros R$ 106 mi-
lhões às desapropriações da
área.

“Estamos fazendo aqui o
maior piscinão do Estado de São
Paulo. É uma obra bancada inte-
gralmente com recursos do Go-
verno de SP, que vai resolver um
grande problema no momento
das enchentes na região do Gran-

de ABC”, afirmou Rodrigo Gar-
cia.

Desde junho, o Governo
aguardava decisão judicial acer-
ca da desapropriação de parte da
área próxima ao km 13 da Ro-
dovia Anchieta. A imissão na
posse ocorreu em dezembro de
2021.

“Esta é uma demanda pleite-
ada há mais de dez anos pelos
moradores da região metropo-
litana que sofrem com inunda-
ções, especialmente durante as
chuvas de verão. O Governo de
São Paulo realizou um esforço
orçamentário para viabilizar esta
obra de drenagem fundamental
para a população”, explicou o
Secretário estadual de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, Mar-
cos Penido.

O Jaboticabal será o maior

reservatório da Região Metro-
politana de São Paulo (RMSP)
e beneficiará diretamente mais
de 500 mil pessoas. A estrutura
será construída no córrego Ja-
boticabal, entre os Ribeirões
dos Meninos e dos Couros, na
divisa entre os municípios de
São Paulo, São Caetano do Sul
e São Bernardo do Campo. O
piscinão ocupará uma área de
154 mil m² e terá capacidade
para armazenar 900 mil m³ de
água da chuva.

A construção está sob res-
ponsabilidade do Consórcio
RAC Jaboticabal, formado pelas

empresas Passarelli Engenharia
e Construção Ltda e Planova In-
fraestrutura Eireli. A homologa-
ção do certame foi publicada no
Diário Oficial do Estado (DOE)
em 6 de maio. A previsão é que
as obras sejam concluídas no
primeiro semestre de 2023.

Histórico da obra
Em março de 2019, o Go-

verno de São Paulo iniciou as
tratativas com a Caixa Econô-
mica a fim de levantar recur-
sos para financiamento da
obra. O DAEE prestou todas
as informações requisitadas
pela instituição, mas não ob-

teve retorno sobre os investi-
mentos.

Diante da negativa de finan-
ciamento pela Caixa Econômi-
ca com recursos do Governo
Federal, em 2020 o Governo do
Estado de São Paulo assumiu a
execução do piscinão Jabotica-
bal com dinheiro do Tesouro
estadual. Dada a importância da
obra, a licitação foi concluída
em maio de 2021.

Liberação judicial
Para desapropriação do ter-

reno, o DAEE fez o depósito na
Justiça para oferta. Em seguida,
foi realizada perícia técnica ju-

dicial, solicitação de laudo e vis-
toria da área. O juiz responsável
realizou a imissão na posse da
área ao DAEE neste mês de de-
zembro, último passo necessá-
rio para início das obras. A pre-
visão de conclusão é de 18 me-
ses.

Com a construção do pisci-
não Jaboticabal, o Governo de
SP soma 20 equipamentos do
tipo na Bacia do Alto Tamandu-
ateí. O DAEE mantém 19 pis-
cinões em operação na região do
ABC paulista, com capacidade
para armazenar 3,7 milhões de
m³ de água.

Na segunda-feira (27), uma
equipe da Coordenadoria Esta-
dual de Proteção e Defesa Civil
de São Paulo, composta por qua-
tro agentes, embarcou com des-
tino ao estado da Bahia para
compor a força-tarefa enviada
pelo governo paulista para auxi-
liar as vítimas das chuvas na re-
gião.

Segundo o governo de São
Paulo, a equipe auxiliará na ela-
boração de planos de trabalho,

Em SP, campanha pede para cortar
elástico de máscara antes do descarte

Uma campanha da prefeitura
de São Paulo, com divulgação
em estações de metrô, pede que
a população corte o elástico das
máscaras antes de jogá-las no
lixo. A ideia é evitar que animais,
especialmente as aves, fiquem
enroscados ou que, ao ingerir o
item descartado, os bichos se-
jam asfixiados. A iniciativa teve
início no Reino Unido e é apoi-
ada na capital paulista pelas con-
cessionárias do Metrô Via Qua-

tro e Via Mobilidade.
Foram colocados cartazes

nas estações para a conscienti-
zação dos usuários das linhas
amarela e lilás do Metrô. Segun-
do a organização britânica RSP-
CA (sigla em inglês para Socie-
dade Real para a Prevenção de
Crueldade com os Animais), que
encabeça a ação, em um mês,
foram atendidas 900 chamadas
sobre animais presos nos elás-
ticos das máscaras, especial-

mente aves que enroscam bicos
e patas.

Em nota, a prefeitura desta-
cou que, por causa da pandemia
de covid-19, quase 7 bilhões de
máscaras descartáveis são utili-
zadas diariamente no mundo.
Pela impossibilidade de reciclar
o material, diante do risco de
contaminação, a maioria delas é
despejada em aterros sanitários.
A organização aponta que o ris-
co é maior para animais selva-

gens e aves.
A organização britânica ori-

enta ainda outras ações que po-
dem prevenir acidentes com ani-
mais em decorrência do descar-
te de lixo: cortar as alças de sa-
colas plásticas, cortar o suporte
para latas de plásticos, cortar
balões antes de colocá-los no
lixo, cortar luvas descartáveis,
limpar e esvaziar recipientes
após o uso ou cortá-los ao meio.
(Agencia Brasil)

Governo de São Paulo envia
equipe de apoio à Bahia

no restabelecimento dos servi-
ços essenciais e na organização
de abrigos para as vítimas. Além
disso, ajudará na mensuração
dos danos, para auxiliar em caso
de decretação de situação de
emergência ou estado de cala-
midade pública.

Na manhã de domingo (26),
São Paulo enviou dois helicóp-
teros Águia e dois aviões, como
parte da força-tarefa, para auxí-
lio na Bahia. Na ocasião, também

foram enviados outros 14 pro-
fissionais do Corpo de Bombei-
ros e do Comando de Aviação da
Polícia Militar que embarcaram
do Campo de Marte, na zona
norte da capital paulista, e 16 da
cidade de Ribeirão Preto.

Seis bombeiros já tinham
partido na noite de sábado (25)
da Estação de Bombeiros, no
bairro do Belém, em direção ao
sul da Bahia, levando um cami-
nhão com cinco embarcações.

Segundo informou o gover-
no estadual, a força-tarefa é
composta por oficiais e praças
especialistas em resgates, salva-
mento e logística e a operação
é integrada pelo Corpo de Bom-
beiros de São Paulo, Comando
de Aviação da Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros da Bahia,
Fundação Florestal, Instituto
Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio) e
voluntários. (Agencia Brasil)

SP prepara 4,5 milhões de carteirinhas
para vacinação de crianças

O Governo de São Paulo
está pronto para começar a
imunização de crianças de 5 a
11 anos contra a Covid-19. A
Secretaria de Comunicação já
elaborou o layout que será
usado em cerca de 4,5 mi-
lhões de carteiras de vacina-
ção destinadas exclusivamen-

te ao público infantil.
O documento para controle

das doses aplicadas em crianças
será usado em todos os locais
de vacinação contra o coronaví-
rus. O design privilegia o topo
do documento na cor amarela e
a hashtag #VacinaJá em letras
coloridas.

A antecipação de etapas ad-
ministrativas é considerada fun-
damental para agilizar a aplica-
ção em crianças, medida que já
foi autorizada pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).

Pesquisa recente da Fiocruz
aponta que a vacinação do públi-

co entre 5 e 11 anos é determi-
nante para aumentar a cobertura
de imunização contra a Covid-
19 em todo o Brasil.

São Paulo também aguarda
resposta da Anvisa a novo pedi-
do do Instituto Butantan para uso
da Coronavac na imunização in-
fantil.

CÂMARA (São Paulo)
2022 : vereadores católicos e evangélicos lutarão pelas Éti-

cas do Espírito Santo de DEUS e do Cristo Jesus, ou as do atual
governante deste mundo ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
2022 : católico e prefeito Ricardo Nunes lutará pelas Éticas

do Espírito Santo de DEUS e do Cristo Jesus, ou as do atual
governante deste mundo ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
2022 : evangélicos e católicos deputados lutarão pelas Éti-

cas do Espírito Santo de DEUS e do Cristo Jesus, ou as do atual
governante deste mundo ?

.
GOVERNO (São Paulo)
2022 : católico ex-governador Alckmin vai lutar pelas Éticas

do Espírito Santo de DEUS e do Cristo Jesus, ou as do atual
governante deste mundo ?

.
CONGRESSO (Brasil)
2022 : deputados e senadores católicos e evangélicos luta-

rão por Éticas do Espírito Santo de DEUS e do Cristo Jesus, ou
as do atual governante deste mundo ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
2022 : ex-católico e atual evangélico, o Presidente Bolso-

naro lutará por Éticas do Espírito Santo de DEUS e do Cristo
Jesus, ou as do atual governante deste mundo ?

.
PARTIDOS (Brasil)
2022 : dono do PT e dito ‘espiritualizado na cadeia’, Lula

lutará pelas Éticas do Espírito Santo de DEUS e do Cristo Jesus,
ou as do atual governante deste mundo ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
2022 : católicos, do judaísmo e agora um evangélico (Su-

premo) lutarão pelas Éticas do Espírito Santo de DEUS e a Jus-
tiça Justa do Cristo Jesus, ou as do atual governante deste mun-
do ?

.
HISTÓRIAS
2022 : jornalistas que não assumem serem cristãos, lutarão

pelas Éticas do Espírito Santo de DEUS e do Cristo Jesus, ou as
do atual governante deste mundo ?

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

na imprensa (Brasil). A coluna - www.cesarneto.com - recebeu
Medalha Anchieta (Câmara Municipal - São Paulo) e Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa - Estado de São Pau-
lo)

O nível do Sistema Canta-
reira, que abastece a região
metropolitana de São Paulo, é
o mais baixo dos últimos seis
anos para um mês de dezem-
bro. Na segunda-feira (27), o
sistema operou com 24,9% de
sua capacidade, um quarto do
que comporta, de acordo com
o boletim informativo da Com-
panhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sa-
besp). O Cantareira é o maior
reservatório paulista e é res-
ponsável pelo abastecimento
de água para 46% da população
da região metropolitana.

A média histórica de chu-
vas em dezembro no mananci-
al é de 207,6 mm, segundo a
Sabesp, mas, neste mês, só
houve a precipitação de 89,3
mm, faltando apenas quatro
dias para dezembro acabar.

Nestes últimos seis anos, o
menor volume para o mês de
dezembro registrado no Canta-
reira havia ocorrido em 2015,
quando sistema precisou ope-
rar abaixo de sua capacidade e
utilizar a reserva técnica, cha-
mada de volume morto. Desde
então, a maior capacidade ob-
servada no sistema para um dia
27 de dezembro ocorreu em
2016, quando o Cantareira re-

Cantareira opera no menor nível para
dezembro dos últimos seis anos

gistrou o volume de 46,1% ,
quase o dobro do que foi mar-
cado hoje.

Em dezembro de 2013,
poucos meses antes do estado
de São Paulo enfrentar a sua
maior crise de abastecimento,
o sistema Cantareira operava
com 27,9% de sua capacidade,
pouco acima do registrado
hoje. Por isso, a atual situação
do manancial preocupa especi-
alistas, que preveem uma nova
crise de abastecimento no es-
tado. A Sabesp nega.

Abastecimento
Por meio de nota, a com-

panhia informou que não há ris-
co de desabastecimento para a
região metropolitana de São
Paulo neste momento, mas re-
forçou que há necessidade de
que as pessoas façam um uso
consciente da água.

Ainda segundo a Sabesp, a
região metropolitana de São
Paulo é composta por sete ma-
nanciais e, com isso, é possí-
vel a transferência de água en-
tre eles, conforme a necessi-
dade operacional. “Um conjun-
to de medidas vem sendo ado-
tado para a segurança hídrica e
preservação dos mananciais
em momentos como o atual:
integração do sistema (com

transferências de água rotinei-
ras entre regiões), ampliação
da infraestrutura e gestão da
pressão noturna para maior re-
dução de perdas na rede”, in-
formou a companhia, em nota.

Apesar de estarem hoje em
uma situação melhor que o Can-
tareira, os demais sistemas tam-
bém registram uma capacidade
menor do que a registrada em
2013, poucos meses antes do
estado paulista enfrentar sua
mais grave crise hídrica.

O volume do Alto Tietê está
atualmente em 40%; do Gua-
rapiranga em 56%; do Cotia
em 35,9%; do Rio Grande em
82,9%; do Rio Claro em
46,6%; e, do São Lourenço,
em 75,7%. Em 2013, para
comparar, o volume do siste-
ma Rio Claro estava acima de
100%  e, o de Cotia, acima de
75%.

Níveis
A captação de água do Sis-

tema Cantareira é condiciona-
da ao nível de armazenamento
de água do manancial observa-
da no último dia de cada mês.
Foram criadas cinco faixas,
definidas por uma resolução
conjunta da Agência Nacional
de Águas e Saneamento Bási-
co (ANA) e do Departamento

de Águas e Energia Elétrica
(DAEE), em 2017, que devem
ser seguidas pela Sabesp.

Os cinco níveis criados pela
resolução são os seguintes:
normal, quando o nível do re-
servatório é igual ou maior que
60%; atenção, quando é igual
ou maior que 40% e menor que
60%;  alerta, quando está mai-
or que 30% e menor que 40%;
restrição, quando é maior que
20% e menor que 30%; e es-
pecial, quando o volume acu-
mulado é menor que 20%. As
faixas orientam os limites de
retirada de água do sistema.

Como no dia 30 de novem-
bro o sistema estava com
25,97% de sua capacidade to-
tal, ele está operando atual-
mente na fase de restrição -
fase que deve ser mantida caso
no dia 31 de dezembro seja
anotado um volume entre 20%
e 30%.

Para evitar o desperdício de
água, a Sabesp criou o site Eu
Cuido da Água, com dicas para
o consumidor. Entre as medi-
das que podem evitar o desper-
dício, estão o ato de ensaboar
a louça toda a louça antes de
enxaguá-la; tomar banhos mais
curtos e evitar a lavagem de ve-
ículos. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Coreia do Sul permite
uso emergencial de
pílula contra covid

da Pfizer
A Coreia do Sul autorizou o uso emergencial do comprimido

antiviral contra covid-19 da Pfizer, o primeiro do tipo a ser ado-
tado no país, informou o Ministério da Segurança Alimentar e
Farmacológica na segunda-feira (27).

Na semana passada, a Coreia do Sul reativou restrições de
distanciamento rígidas que havia amenizado em novembro, por-
que uma série de novas infecções diárias recordes e casos gra-
ves sobrecarregaram os serviços médicos, apesar de um índice
de vacinação de mais de 92% entre as pessoas de 18 anos ou
mais.

O tratamento oral antiviral da Pfizer, batizado de Paxlovid,
“deve ajudar a evitar uma deterioração grave de pacientes inter-
nados em centros de tratamento residenciais ou sendo tratados
em casa” ao diversificar os tratamentos contra coronavírus para
além das injeções usadas atualmente, disse o ministro da Segu-
rança Alimentar e Farmacológica, Kim Gang-lip, em um brie-
fing à imprensa.

O remédio será usado em adultos e crianças de 12 anos ou
mais de mais de 40 quilos com sintomas entre suaves e modera-
dos e com risco alto de desenvolver um caso grave de coronaví-
rus devido a fatores como doenças preexistentes.

Outro tratamento oral contra o coronavírus chamado molnu-
piravir, desenvolvido pela MSD, solicitou uma autorização de
uso emergencial no início deste mês, mas o ministério ainda
está analisando o pedido por necessitar de informações adicio-
nais sobre a eficácia do medicamento, disse Kim. (Agencia Bra-
sil)

Número de casos de
covid-19 da China

cresce e Xian
aumenta restrições

A cidade chinesa de Xian endureceu as restrições à circula-
ção dentro de seus limites na segunda-feira (27), quando iniciou
uma nova rodada de exames no quinto dia de um lockdown de
seus 13 milhões de habitantes.

Xian relatou 150 casos novos sintomáticos do novo corona-
vírus no domingo, uma ligeira queda em relação aos 155 do dia
anterior, e autoridades alertaram que pessoas que desobedece-
rem as regras de circulação ou de exames podem enfrentar de-
tenção e multas.

O número de casos de Xian continua minúsculo quando com-
parado ao de muitos focos em outros países, mas autoridades
impuseram restrições rigorosas à circulação para quem está na
cidade e de partida, alinhando-se a uma iniciativa do governo para
conter surtos de imediato.

Autoridades não anunciaram nenhuma infecção pela variante
Ômicron do novo coronavírus entre os 635 casos confirmados
em Xian entre 9 e 26 de dezembro. A China só detectou um pu-
nhado de infecções pela Ômicron em viajantes estrangeiros e no
sul do país.

Nacionalmente, a China relatou 162 casos sintomáticos no
domingo, mais do que os 158 do dia anterior. A cifra é a maior
desde que o boletim diário oficial começou a classificar porta-
dores assintomáticos separadamente no final de março do ano
passado.

Desde a semana passada, os moradores de Xian não podem
deixar a cidade sem permissão de seus empregadores ou das au-
toridades.

A partir da segunda-feira, nenhum veículo pode circular pe-
las ruas, a não ser para controle do vírus ou para fins de subsis-
tência. Os violadores podem ser submetidos a até 10 dias de de-
tenção policial e multas de 500 iuanes (78,48 dólares).

Também na ultima segunda-feira, a cidade instruiu os mora-
dores a não saírem de casa a menos que estejam fornecendo
amostras para uma nova rodada municipal de exames. Pessoas
de áreas sob risco menor poderão sair para comprar itens neces-
sários se tiverem exames negativos, disse o governo municipal.

As pessoas que se recusarem a seguir as regras durante a re-
alização de exames, que incluem ficar a 1 metro de distância
uma das outras nas filas, também estão sujeitas a detenção e
multas, informou a polícia.

Xian ainda lançou uma campanha de desinfecção de âmbito
municipal, acionando agentes que borrifam soluções que matam
patógenos em ruas e edifícios.

Dongyan Jin, virologista da Universidade de Hong Kong, dis-
se que a desinfecção em massa de áreas e superfícies ao ar livre
parece desnecessária, dado o risco baixo de pessoas contraírem
covid-19 nestes locais com tão poucas pessoas fora de casa.
(Agencia Brasil)

O comércio varejista brasi-
leiro deve ter, em 2022, um
menor prejuízo causado por fe-
riados nacionais, analisou pes-
quisa divulgada na segunda-fei-
ra (27) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). Dos
nove feriados nacionais, dois vão
cair em domingos: Dia do Tra-
balhador (1º de maio) e Natal
(25 de dezembro). “Isso faz com
que o comércio não incorra em
um custo de operação maior”,
disse à Agência Brasil o eco-
nomista da CNC, Fabio Bentes,
responsável pelo levantamento.
A projeção é que as perdas no
comércio com feriados sejam
22% menores em 2022, em
comparação a 2021.

Fabio Bentes explicou que
custo é esse: “Se houver uma
compensação pelo trabalho no
feriado, na semana subsequente,
o comércio é obrigado a pagar
hora trabalhada em dobro”. No
caso do comércio, Bentes afir-
mou que, exceto o Natal, não
vale a pena fazer esse regime de
compensação na maioria dos
feriados. Com sete feriados ca-
indo em dias úteis e em sábados,
dia de meio expediente no se-
tor, o peso vai ser menor.

“Deve ser o menor prejuízo
com feriados desde 2014, quan-
do o comércio teve seis feria-
dos caindo em dias úteis. Então,
a principal razão para esse pre-
juízo menor é o custo menor da
folha no dia trabalhado durante
o feriado e a perda daquelas ven-
das casuais que, de alguma for-

ma, acaba atrapalhando um pou-
co. Quanto mais feriados você
tem caindo de segunda-feira a
sábado, maior tende a ser o pre-
juízo do varejo”, informou o
economista.

Efeito calendário
De acordo com a pesquisa,

o comércio varejista sofreu um
prejuízo de R$ 22,11 bilhões em
2021, com os nove feriados na-
cionais caindo em dias úteis ou
em dias ponte, como terça-fei-
ra e quinta-feira. “Isso foi mui-
to ruim para o comércio, que
sofreu uma das maiores perdas
da série histórica”. Para 2022, a
previsão é que as perdas fiquem
em torno de R$ 17,25 bilhões.
“No ano que vem, acontece o
inverso. O efeito calendário vai
jogar alguns feriados para do-
mingo, onde o comércio em sua
maioria está fechado, e alguns
aos sábados, onde o expediente
é mais reduzido”.

Fabio Bentes explicou que
esse prejuízo, geralmente, é

maior nos segmentos altamente
empregadores, como hiper e
supermercados, que terão R$
3,33 bilhões de prejuízo, do to-
tal de R$ 17,25 bilhões projeta-
dos. “Esse é o maior emprega-
dor do comércio”. Em segundo
lugar, vem o segmento de vestu-
ário e calçados, cuja perda de-
verá atingir R$ 2,83 bilhões. O
terceiro maior prejuízo deve ser
observado no comércio auto-
motivo que, embora não seja tão
grande empregador, tem o salá-
rio médio maior do que a média
do varejo. O prejuízo nesse seg-
mento deverá alcançar R$ 2,63
bilhões. “O trabalho durante um
feriado ali acaba impactando a
rentabilidade, a lucratividade do
comércio”. Juntos, esses três
segmentos concentram 55% das
folhas de pagamento do comér-
cio varejista brasileiro, respon-
dendo por mais da metade
(51%) das perdas.

Feriados
Atualmente, o calendário con-

ta com nove feriados nacionais:
Dia da Confraternização Univer-
sal (1º de janeiro), Paixão de
Cristo (Sexta-feira Santa), Tira-
dentes (21 de abril), Dia do Tra-
balhador (1º de maio), Indepen-
dência do Brasil (7 de setembro),
Nossa Senhora Aparecida (12 de
outubro), Dia de Finados (2 de
novembro), Proclamação da Re-
pública (15 de novembro) e Na-
tal (25 de dezembro). Carnaval e
Corpus Christi são considerados
dias de ponto facultativo.

Em 2021, excetuando o Dia
do Trabalhador e Natal (ambos
celebrados em sábados, dia de
expediente reduzido no varejo),
os demais feriados nacionais
ocorreram em dias úteis para o
comércio, impactando a renta-
bilidade do setor. Em 2022, as
duas datas cairão em domingos
e o Dia da Confraternização Uni-
versal será em um sábado, redu-
zindo a sete o número de feria-
dos em dias úteis.

De acordo com a CNC, cada
feriado em dia útil gera um pre-
juízo R$ 2,46 bilhões ao varejo,
reduzindo a rentabilidade anual
média do setor comercial como
um todo em 1,29%. Conside-
rando todas as atividades econô-
micas, o feriado nacional provo-
ca impacto de R$ 10,12 bilhões
na geração do Produto Interno
Bruto (PIB), ou o equivalente a
0,12% do PIB anualizado. Des-
se modo, a CNC avaliou que os
feriados de 2022 deverão im-
pactar o excedente operacional
do comércio (lucro líquido) em
9%. (Agencia Brasil)

Mercado volta a diminuir projeção
para crescimento da 2021

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o crescimento da
economia brasileira neste ano
caiu de 4,58% na semana pas-
sada para 4,51%. A estimativa
está no boletim Focus da se-
gunda-feira (27), pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo
Banco Central (BC) com a pro-
jeção para os principais indica-
dores econômicos. Há quatro
semanas a previsão era de um
crescimento de 4,78%.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa para o Produto Inter-
no Bruto (PIB) - a soma de to-
dos os bens e serviços produ-
zidos no país – também dimi-
nuiu passando de 0,50% na se-
mana passada para 0,42%. Em
2023 e 2024, o mercado fi-
nanceiro projeta expansão do
PIB em 1,8% e 2%, respecti-
vamente.

A previsão para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), considera-
da a inflação oficial do país,
também variou para baixo, de
10,04% para 10,02% neste ano.
É a terceira redução depois de
35 semanas consecutivas de
alta da projeção.

Para 2022, a estimativa de
inflação ficou em 5,03%, a mes-
ma da semana passada. Para 2023
e 2024, as previsões são de
3,38% e 3%, respectivamente.

Em novembro, puxada prin-
cipalmente pelo aumento de
preços de combustíveis, a infla-
ção foi de 0,95%, de acordo
com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Com isso, o indicador acumula
altas de 9,26% no ano e de
10,74%, nos últimos 12 meses.
A inflação acumulada em 12

meses é a maior desde novem-
bro de 2003.

A previsão para 2021 está
acima da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), é
de 3,75% para este ano, com in-
tervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo. Ou seja, o limite in-
ferior é 2,25% e o superior de
5,25%. Para 2022 e 2023, as
metas são 3,5% e 3,25%, res-
pectivamente, com o mesmo
intervalo de tolerância.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, de-
finida em 9,25% ao ano pelo
Comitê de Política Monetária
(Copom). Para a próxima reu-

nião do órgão, em fevereiro, o
Copom já sinalizou que deve
elevar a Selic em mais 1,5 pon-
to percentual.

Para o mercado financeiro,
a expectativa é de que a Selic
seja elevada para 10,75% na
primeira reunião do Copom de
2022, em linha com a sinaliza-
ção do BC, e termine o ano em
11,5%. Para o fim de 2023, a
estimativa é de que a taxa bási-
ca caia para 8% ao ano. Para
2024, a previsão é de Selic em
7% ao ano.

A expectativa do mercado
para a cotação do dólar é R$
5,63 para o final deste ano. Para
o fim de 2022, a previsão é de
que a moeda americana também
fique em R$ 5,60. Para 2023, a
previsão é de que o dólar fique
em R$ 5,40 e, em 2024, em R$
5,30. (Agencia Brasil)

Termina na próxima sexta-
feira (31) o prazo para aposen-
tados, pensionistas e anistia-
dos políticos do Executivo fe-
deral que não realizaram a pro-
va de vida entre janeiro de
2020 a setembro de 2021 com-
provarem vida.

A obrigatoriedade da prova
de vida estava suspensa, como
medida de prevenção ao con-
tágio pela covid-19, mas vol-
tou a ser exigida a partir de
outubro de 2021.

Servidores aposentados têm até
sexta para fazer prova de vida

Segundo a Secretaria de
Gestão do Ministério da Eco-
nomia, para realizar a prova de
vida, os aposentados, pensio-
nistas e anistiados devem com-
parecer presencialmente a uma
agência do banco onde rece-
bem o pagamento, munidos de
documento de identificação
com foto.

Prova de vida digital
Também é possível realizar

a prova de vida digital. Para
isso é necessário ter a biome-

tria (identificação digital) já
cadastrada no Tribunal Superi-
or Eleitoral (TSE) ou no De-
partamento Nacional de Trân-
sito (Denatran).

No celular, é necessário ins-
talar o aplicativo gov.br, por
meio do qual é realizada a vali-
dação facial. O acompanhamen-
to da situação da prova de vida,
assim como a obtenção do seu
comprovante e notificações para
lembrar o prazo da realização
são realizados pelo aplicativo

SouGOV.BR, desenvolvido ex-
clusivamente para servidores
ativos, aposentados e pensionis-
tas da Administração Pública
Federal.

Independentemente do canal
em que realizou a prova de vida,
o beneficiário pode consultar
sua situação pelo aplicativo
SouGOV.BR, disponível nas lo-
jas Google Play e App Store, ou
pelo computador, acessando
www.gov.br/sougov. (Agencia
Brasil)

A Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) abriu
na segunda-feira (27) uma con-
sulta e audiência pública para
receber contribuições a respei-
to do leilão de concessão do
Porto de São Sebastião, locali-
zado em São Paulo. De acordo
com a Antaq, as contribuições
poderão ser encaminhadas a par-
tir desta segunda-feira até as
23h59 do dia 9 de fevereiro de
2022.

A agência reguladora infor-
mou que os documentos técni-
cos e minutas jurídicas estarão
disponíveis na sua página na in-

Antaq abre audiência pública para
concessão do Porto de São Sebastião

ternet e que as contribuições
poderão ser dirigidas à Antaq
exclusivamente por meio e na
forma do formulário eletrônico
disponível no site.

“Será permitido, exclusiva-
mente por meio do e-mail
anexo_audiencia202021@antaq.gov.br,
mediante identificação do con-
tribuinte e no prazo estipulado,
anexar imagens digitais, tais
como mapas, plantas e fotos,
sendo que as contribuições em
texto deverão ser preenchidas
nos campos apropriados do for-
mulário eletrônico”, informou a
Antaq.

Após o período da consulta
pública, será realizada uma au-
diência para debater as contri-
buições recebidas pela agência,
ainda sem data marcada.

O leilão de privatização do
porto deverá ser realizado na bol-
sa de valores B3, ainda sem data
definida. De acordo com a minu-
ta do edital de concessão, o prazo
do contrato será de 25 anos, pror-
rogáveis por mais cinco.

Atualmente, o porto é ope-
rado pela Companhia Docas de
São Sebastião, administradora e
Autoridade Portuária do Porto
de São Sebastião. O terminal

oferece a infraestrutura portu-
ária (marítima, terrestre e de
armazenagem) para a atracação
de navios e movimentação de
cargas.

Entre os principais produtos
que passam pelo porto estão a
barrilha, sulfato de sódio, mal-
te, cevada, trigo, produtos side-
rúrgicos, máquinas e equipa-
mentos, bobinas de fio de aço,
que vêm do exterior. Já entre os
produtos exportados estão veí-
culos, peças, máquinas e equi-
pamentos, vitualhas, produtos
siderúrgicos e cargas gerais.
(Agencia Brasil)
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DIOGENES SOARES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE RESTAURANTE,
NASCIDO EM ACOPIARA, CE NO DIA (19/06/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE LUIZ SOARES DA SILVA E DE ANA CANDIDA SOARES DA SILVA. RAÍSA DE LIMA MACHADO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (03/
02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO AVELINO MACHADO
E DE FRANCISCO PAULO DE LIMA MACHADO.

CARLOS ALECHANDRE FRANCISCO BORGES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUSHIMAN,
NASCIDO EM VARZÂNDIA, MG NO DIA (20/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GERALDO FRANCISCO BORGES E DE SEBASTIANA FERREIRA BORGES. DEMILLI
DE LIMA MACHADO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM ORÓS,
CE NO DIA (12/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
AVELINO MACHADO E DE FRANCISCA PAULO DE LIMA MACHADO.

EDGARD BORGES DO VAL,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/01/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE WALTER RIBEIRO DO VAL E DE CINILDA BORGES DO VAL. ADRIANA PIO BORGES MARIANO
DA  FONSECA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TRADUT ORA, NASCIDA EM RIO DE
JANEIRO, RJ NO DIA (05/10/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
NELSON MARIANO DA FONSECA E DE MARIA CIRCE PIO BORGES MARIANO DA FONSECA.

THIAGO EMANUEL CESAR GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENVOLVEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SEBASTIÃO EDNILSON CORDEIRO GOMES E DE MARIA CECILIA CÉSAR GOMES.
MIRÉLLA SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (01/02/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO BOSCO
SOARES E DE MARCIA APARECIDA FRANCISCO SOARES.

ANDRÉ DA SILVA CIOLFI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALÚRGICO, NASCIDO EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (12/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO BERNARDO
DO CAMPO, SP, FILHO DE JOAQUIM CIOLFI E DE VERA LUCIA DA SILVA CIOLFI. VANESSA LEONÊZ
PIMENTEL,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM
DIADEMA, SP NO DIA (08/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARCOS HOLANDA PIMENTEL E DE LUZENI FERREIRA LEONÊZ PIMENTEL.

FLAVIO DIAS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
CANSANÇÃO, BA NO DIA (04/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EDY FERREIRA DOS SANTOS E DE MARIA DE JESUS DIAS SANTOS. ILZA OLIVEIRA DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM CANSANÇÃO, BA NO DIA (20/10/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DONATILIO PEREIRA DOS SANTOS
E DE CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS.

WILLIAN MOREIRA DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE COMPRAS,
NASCIDO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP NO DIA (04/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LAERCIO JORGE DE LIMA E DE ELIZABETH CAPISANI MOREIRA DA
SILVA LIMA. BIANCA NEVES ARRUDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
MARKETING, NASCIDA EM RIBEIRÃO PIRES, SP NO DIA (09/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLEBER ALVES DE ARRUDA E DE MARINALVA NEVES ARRUDA.

GUSTAVO YOSHIAK YAMASAKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE GILSON YUTAKA YAMASAKI E DE SILVIA DAS GRAÇAS CRAVEIRO YAMASAKI. PAULA CHONG
FONTES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (20/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FABIO DE
SIQUEIRA  FONTES E DE PATRICIA CHONG.

THIAGO DUARTE DE SOUSA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (12/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
APARECIDO DONIZETE DUARTE DE SOUSA E DE MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO SOUSA. THAÍS
CLARO DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM
PINDAMONHAGABA, SP NO DIA  (10/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE EDNILSON DOS SANTOS E DE MARIA INÊS CLARO DOS SANTOS.

GILMAR SOARES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHAPEIRO, NASCIDO EM
ASSARÉ, CE NO DIA (23/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA E DE MARIA SEBASTIANA SOARES DA SILVA. MIKAELE PEREIRA
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
DE LOJA, NASCIDA EM CRATO, CE NO DIA (31/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E DE MARIA PLÁCIDA DE LIMA DOS SANTOS.

GABRIEL PEREIRA DA SILVA BERNARDO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO,
NASCIDO EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (02/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM TABOÃO
DA SERRA, SP, FILHO DE CELIO DA SILVA BERNARDO E DE ADRIANA PEREIRA SALGADO. BRUNA
BATISTA DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/10/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VANDERLINO BARRETO DE SOUSA E DE ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUSA.

ARTUR YUITI ISHIZAKA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (11/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALCIDES
TAKACHI ISHIZAKA E DE NEUSA MARI ARAMAKI ISHIZAKA. CINTIA AKIE NAKANO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTATISTA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (29/07/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO SHINJI NAKANO E
DE CLARICE AKIKO OKABE NAKANO.

FABIANO MARTINHO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALÚRGICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE LUIZ ROBERTO PEREIRA DA SILVA E DE ISAURA MARTINHO DA SILVA. VANESSA SAMARA DE
MELO MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (11/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALTAIR PEREIRA
MACHADO E DE SILVIA APARECIDA VIEIRA DE MELO MACHADO.

SIDNEI MARTINS DA CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE AR
CONDICONADO, NASCIDO EM DISTRITO DE CORUMBATAÍ, BARBOSA FERRAZ, PR NO DIA (29/
06/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL MARTINS DA CUNHA
E DE VICENCIA VIEIRA DA CUNHA. ANDRÉA ALVES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/11/1982), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE BERNADETE DE LOURDES ALVES DA OLIVEIRA.

DANIEL CABRAL DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COMPRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/02/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE SILVERIO ARAUJO SILVA E DE JOANA CABRAL DA SILVA. EDILAINE PAVAN, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM CAPIVARI, SP NO DIA (27/05/1976), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE PAVAN E DE EDITE FIORANTI PAVAN.

DANILO JOAQUIM DE OLIVEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTÔNOMO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE NILDO JOAQUIM DE OLIVEIRA E DE ROSANGELA APARECIDA MOURA DE OLIVEIRA. CAMILA
FERREIRA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECURITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (09/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILLIAM THIAGO
COSTA E DE CLAUDIA REGINA FERREIRA COSTA.

ADAILSON LIMA TOMAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (25/05/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO
TOMAS E DE JOANA DE LIMA TOMAS. AGRAÊ DOMINGOS AMARAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/05/1979), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSWALDO SIQUEIRA DO AMARAL E DE ARACY
DOMINGOS DO AMARAL.

HENRIQUE CERQUEIRA MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM MURIAÉ, MG NO DIA (14/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
RIVELINO MENDES MARTINS E DE TEREZINHA IZABEL GOMES CERQUEIRA MARTINS. ALICE
RIBEIRO VARDIERO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM MURIAÉ, MG NO DIA (04/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ JULIO NERE VARDIERO E DE ELENA RIBEIRO VARDIERO.

RICARDO SILVA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CLOVIS MIRANDA DE OLIVEIRA E DE SEVERINA DA SILVA. ANDRÉIA FRANCISCA DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE HOTELARIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (06/
06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADRIANA FRANCISCA DA
SILVA.

THIAGO DE OLIVEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APLICADOR DE RESINA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ZILDA DE OLIVEIRA CARVALHO. KARINA VIANA BARRETO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO REPOSITORA DE MERCADORIAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/05/2003),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDESANTO DE ARAÚJO BARRETO
E DE CARMELUCE MARIA VIANA.

ERICK GERMANO TEODORO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ELIEZER FERREIRA TEODORO E DE ABIGAIL VIEIRA GERMANO TEODORO. ELISA
ABRAHÃO OLIVEIRA TOMAZELI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/11/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
SIDNEI TOMAZELI E DE MARIA FERNANDA ABRAHÃO DE OLIVEIRA TOMAZELI.

RAPHAEL  IUNG MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INSPET OR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (07/02/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO
BATISTA DE MELO E DE ROSANA IUNG. MELISSA UEDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (24/03/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO CATARINA UEDA E DE GISELLE ALVES BARRETO.

ROBERTO MAESTRELLI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (16/11/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
AMADEU MAESTRELLI E DE MARIA INEZ MAESTRELLI. LUCIANA MARIA DE JESUS BERALDO,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/
1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE BERALDO E DE JANDYRA
ESTHER DE CARVALHO BERALDO.

JOÃO PADILHA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
VITÓRIA DE SATO ANTÃO, PE NO DIA (21/11/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARCIONILO PADILHA DA SILVA E DE JOSEFA MARIA PADILHA DA SILVA. HILDA
APARECIDA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDA EM
GUANHÃES, MG NO DIA (03/11/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
PAULO PEREIRA DA SILVA E DE MARGARIDA DE SOUZA DOS SANTOS.

LEANDRO MACHADO VIEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENCARREGADO DE
OBRAS, NASCIDO EM MARINGÁ, PR NO DIA (10/07/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RAULINO MACHADO VIEIRA E DE NOEMIA APARECIDA VIEIRA. ANGELA
GRACIELE DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM CRISTÁLIA,
MG NO DIA (26/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE STELA PIRES
DE OLIVEIRA.

LETÍCIA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIOMÉDICA, NASCIDA EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (03/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE VALDEMAR COELHO DOS SANTOS E DE AVANI GONÇALVES DA SILVA. SABRINA ANDRESA
DE SOUZA NABARRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, SP NO DIA (03/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JESUEL DA SILVEIRA NABARRO E DE ANTONIA MARIA DE SOUZA.

EDSON ARAUJO PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
DIADEMA, SP NO DIA (02/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOÃO DA SILVA PEREIRA E DE MARIA ALICE DE ARAUJO. MICHELLE SOARES DE SOUZA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA EM CONTAGEM, MG NO DIA (08/01/
1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS DE SOUZA E DE
CLEONICE FRANCISCA SOARES.

JOABE JESUS DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE LOJA, NASCIDO
EM CALDEIRÃO GRANDE, BA NO DIA (09/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ELENILDO DE LIMA E DE LUCIDALVA RIBEIRO DE JESUS. NATASHA MELO DE SOUZA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (31/10/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE NAERTE PEREIRA
DE SOUZA E DE DUCINEIDE DE JESUS MELO.

PEDRO ENRIQUE YANEZ URRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, NASCIDO EM CHILE NO DIA (12/03/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JUAN ESTEBAN YANEZ E DE BLANCA DELIA URRA. NOELY FRANCISCA
DE CASTRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE SOCIAL, NASCIDA EM IBITIARA,
BA NO DIA (09/11/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO BISPO DE
CASTRO E DE JARDELINA FRANCISCA DA SILVA.

ANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
LIMPEZA, NASCIDO EM BELÉM, PA NO DIA (11/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PEDRO ELIAS DO NASCIMENTO E DE GERSONETE MIRANDA MARTINS.
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM BELÉM,
PA NO DIA (06/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
CASTELO DA SILVA E DE LÉLIA LESTIERE SOBREIRA RIBEIRO.

PAULO ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANDRE DE OLIVEIRA E DE ADELISIA MARIA DE JESUS. VIVIAN BRITO DE MELO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE ATENDIMENTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (06/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FABIO FERREIRA
DE MELO E DE IRLEIDE BRITO DOS ANJOS DE MELO.

DMYTRO BILOVAL,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
DNIPROPETROVSK - UCRÂNIA NO DIA (13/08/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM LOCAL
IGNORADO, FILHO DE EDUARD BILOVAL E DE TATIANA BILOVAL. KELLY MIWA HARAGUCHI,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO REDATORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/05/
1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARMANDO KOUKI HARAGUCHI
E DE TOMOKO HARAGUCHI.

VALDENIR SOARES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM BOA NOVA, BA NO DIA (02/12/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MANOEL ANDRADE DA SILVA E DE ANGELINA DE JESUS SOARES. CRISTIANE FELIX, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (28/
10/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO FELIX E DE DIVA NATALINA.

GILBERTO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
ARAPONGAS, PR NO DIA (05/08/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SEVERINO FILOMENO DA SILVA E DE ANÁLIA DA CONCEIÇÃO SILVA. MARIA SILMA GOMES DE
SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM PADRE PARAÍSO, MG NO
DIA (15/11/1965), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GUILERMINO GOMES
DE SOUZA E DE CLEMENCIA RODRIGUES MACEDO.

ALEX SANDRO DOUGLAS FIGUEIREDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MEIO OFICIAL DE
COZINHA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO RAIMUNDO FIGUEIREDO E DE JANDIRA DE PAULA BARBOSA.
NATHALIA APARECIDA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA
EM DIADEMA, SP NO DIA (07/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
DAIZE DE JESUS.
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C8721764 Normal CB327143 Recortado CC244081 Normal CE539048 Normal CG090234 Normal CG256807 Normal CP046989 Normal CP072793 Normal CU330855 Normal D0455927
Recortado D2018429 Normal D2113904 Normal D4127545 Normal DB935750 Normal DG328982 Normal DG513030 Normal DK196184 Normal DL804125 Recortado DP093068
Normal DR006344 Normal E0011577 Normal E0612411 Normal E2132631 Normal E2207443 Normal E3120130 Normal E4008030 Normal E5038787 Normal E5153026 Normal
E8023330 Normal E8827577 Normal EA945288 Normal EB118561 Normal EB960189 Normal EG209070 Normal EG314171 Recortado EJ215839 Normal EJ783718 Normal EL590857
Normal ET735613 Normal F0051775 Normal F0224228 Recortado F4090160 Normal f6524202 Recortado FB01307 4 Normal FB221648 Normal FB238930 Normal FH994808
Normal FP000298 Recortado FP007075 Normal FP323513 Normal FR204794 Normal G0723348 Normal G2091488 Recortado GB118263 Normal GT561126 Normal H8356784
Normal H8399201 Recortado H8416993 Normal HB044792 Recortado HB100633 Normal HG223913 Normal HP668332 Normal J8104538 Recortado J8457449 Normal JD686952
Normal K9128206 Recortado KB120103 Recortado KB198362 Normal KG165464 Normal KG398436 Recortado KG495041 Normal KP585814 Recortado KP599588 Normal KP986324
Normal KR008314 Normal KR096001 Normal KT008881 Normal KT123949 Recortado L8936792 Normal LB000579 Normal LG158926 Normal LJ222794 Normal LK287271 Normal
LKJ88410 Normal LM073245 Normal LM074268 Normal LP032386 Recortado LR125862 Normal LT516030 Recortado LY694029 Normal LYJ87376 Normal LYK18659 Recortado
M0901084 Normal M0902472 Normal M0904808 Normal MB519469 Normal MG144709 Normal MG148762 Normal MG163424 Normal MG165123 Normal MG512212 Normal
MG512772 Normal MG514535 Normal MJ227011 Normal MJ349308 Normal MJ427606 Normal MJ428768 Normal MJ495921 Recortado MK357093 Normal MK358185 Normal
MK362717 Normal MKK50645 Normal ML757632 Normal MP029553 Normal MP032139 Normal MT016180 Normal MT04 7139 Normal MT058163 Normal MT065428 Normal
MT083016 Normal MT086977 Normal MT090741 Normal MY702076 Normal MY705660 Normal MYK66159 Normal MYK75728 Normal MYK80714 Normal MYK85933 Normal
MYK86173 Normal MYV35780 Recortado N8132640 Normal NKL05076 Normal PT049113 Recortado SB407855 Recortado XB333347 Recortado XT030205 Normal Y4002657
Recortado YA516284 Recortado

CNPJ Nº 12.291.462/0001-94 - NIRE Nº 35.300.389.336

-
 

Vicchiato. 

-
 

-

AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME sob o n° 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral a ser realizada em 19/01/2022, às 17h00 meio virtual (Google Meet) e/ou envio do boletim de 
voto à distância, para deliberarem sobre: (i) aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 2.000.000,00 (dois mi-

Envio
do boletim de voto à distância:

-
cia dos Acionistas poderá ocorrer mediante o envio do boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia nesta data, 
em versão passível de impressão e preenchimento manual, na página na rede mundial de computadores pelo link https://

 . O boletim deverá ser preenchido, impresso, assinado e  devolvido em cópia digitalizada à
Companhia pelo e-mail   sgc@avante,com.vc
23 de dezembro de 2021. Sra. Priscila de Campos Almeida - Diretora Presidente.

BRD Holding S.A.  –  CNPJ/ME nº 31.507.584/0001-10  –  NIRE 35300579551
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada 16/11/2021

Data, Hora e Local: 16/11/2021, às 10:00 horas, na sede social da BrD Holding S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), situada na Rua 
Jandiatuba, 143, conjunto 205, Vila Andrade, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.716-150. Presenças: Convocação 
dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia. Composição da Mesa: Foram eleitos como Presidente da Mesa o Sr.  Carlos Henrique Aguiar 
Rodrigues Catraio, cidadão português com igualdade de direitos com brasileiros, nos termos do Decreto nº 70.391/72, casado, ad-
ministrador, portador da cédula de identidade RG nº 12.649.542-7-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 572.448.987-20 e no CRA-SP 
sob o nº 48055, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 
nº 387, conjunto 71, Itaim Bibi, CEP 04.543-121, e como Secretário o Sr. Márcio Issao Fujita, brasileiro, divorciado, economista, 
portador da cédula de identidade RG nº 16.200.129-0, inscrito no CPF/ME sob nº 125.572.808-60, residente e domiciliado na Rua 
Jandiatuba, nº 143, conjunto 206, Morumbi, São Paulo, SP, CEP 05.716-150. Ordem do Dia: (i) realização da 1ª emissão privada de 
debêntures conversíveis em ações preferenciais, em série única, da espécie subordinada, a ser realizada pela Companhia 
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações 
Preferenciais, em Série Única, da Espécie Subordinada, Para Colocação Privada, da BrD Holding S.A. (“Escritura de Emissão”); (ii) a 
outorga de autorização aos diretores da Companhia para tomar todas as providências necessárias à consecução da Emissão; e (iii) a 
ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão. Deliberações: Posta em discussão a or-
dem do dia, por unanimidade de votos dos presentes foram aprovadas as seguintes deliberações: (i) a realização da Emissão, a qual 
terá as seguintes características e condições: (a) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 30.000.000,00 em 
série única, (“Valor Total da emissão”); (b) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única, com colocação privada; 
(c) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 3.000 Debêntures de série única; (d) Valor Nominal Unitário: R$ 10.000,00 na Data 
de Emissão, abaixo definida (“Valor Nominal Unitário”); (e) Data de Emissão: 16/11/21 (“Data de Emissão”); (f) Prazos e Datas de 
Vencimento: O vencimento das Debêntures ocorrerá em 31/03/27 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento, 
amortização ou resgate antecipado das Debêntures previstas na Escritura de Emissão; (g)  Prazo e Forma de Subscrição e 
Integralização: As Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas a qualquer tempo, até 31/12/22, conforme previsto na 
Escritura de Emissão. O saldo eventualmente não subscrito até 31/12/22 será cancelado. As Debêntures serão subscritas e integra-
lizadas fora do âmbito da B3; (h) Espécie: As Debêntures serão da espécie subordinada; (i) Lastro das Debêntures: As Debêntures 
não contarão com lastro e/ou garantia de qualquer espécie; (j) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão conversíveis 
em ações preferenciais de 1ª classe da Emissora, nos termos do artigo 57 da Lei nº 6.404/76 e da Escritura de Emissão, não sendo, 
contudo, permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; (k) Comprovação de 
Titularidade das Debêntures: Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pela inscrição do nome 
do Debenturista no “Livro de Registro de Titularidade de Debêntures” da Companhia; (l) Colocação e Procedimento de Distribuição: 
A distribuição das Debêntures será privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários; (m) Remuneração das Debêntures: A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a juros correspondentes a 12% 
ao ano, base 360 dias (“Remuneração”), calculado de acordo com a fórmula estabelecida na Escritura de Emissão; (n) Correção das 
Debêntures: Entre 01/01/23 e 31/12/27 as Debêntures farão jus ainda a correção do Valor Nominal Unitário pela variação do IPCA-E 
ou qualquer outro índice oficial que venha a substituí-lo, acrescido de 6% ao ano e deduzido o valor da Remuneração paga até 
31/03/26 (“Correção”); (o) Amortização do Valor Nominal: O Valor Nominal Unitário das Debêntures e a Correção serão integral-
mente devidos na Data de Vencimento, sem prejuízo da possibilidade de vencimento, amortização ou resgate antecipado das 
Debêntures previstas na Escritura de Emissão; (p) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de 
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% 
ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não 
compensatória de 2% sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial 
(“Encargos Moratórios”); (q) Repactuação: Não haverá repactuação das Debêntures; (r) Amortização Extraordinária Facultativa, 
Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures a Pedido dos Debenturistas: 
Após 36 meses contados da Data de Emissão, e sujeito ao atendimento das condições estabelecidas e à disponibilidade de recursos: 
(a) a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, e mediante aviso prévio aos Debenturistas com 2 Dias 
Úteis de antecedência da data do evento, a amortização extraordinária facultativa de parcela do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures (“Amortização Extraordinária das Debêntures”) ou o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequen-
te cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures”), mediante o pagamento, à vista, do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures corrigido pela variação do IPCA-E ou qualquer outro índice oficial que venha a substituí-lo, entre 
01/01/23 e a data do evento, acrescido de 10% ao ano, entre 01/01/23 e a data do evento, deduzido o valor da Remuneração paga 
até a data do evento. O aviso prévio aos Debenturistas suprarreferido deverá descrever os termos e condições da Amortização 
Extraordinária das Debêntures ou do Resgate Antecipado das Debêntures, incluindo (i) o percentual do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures da que será objeto da Amortização Extraordinária das Debêntures; (ii)  a data efetiva para realização do Resgate 
Antecipado das Debêntures ou da Amortização Extraordinária (“Data do Evento”); e (iii) demais informações necessárias à operacio-
nalização do evento. Na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures o Debenturista poderá optar pela conversão das 
Debêntures em Ações Preferenciais ao invés do resgate, observando-se os procedimentos estabelecidos na Escritura de Emissão; e 
(b) o Debenturista poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, e mediante aviso prévio à Emissora com 10 Dias Úteis 
de antecedência da data do evento, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo das 
Debêntures a Pedido dos Debenturistas”), mediante o pagamento parcelado do Valor Nominal Unitário das Debêntures corrigido pela 
variação do IPCA-E ou qualquer outro índice oficial que venha a substituí-lo, entre 01/01/23 e a data do evento, acrescido de 6% 
ao ano, entre 01/01/23 e a Data do Evento, deduzido o valor da Remuneração paga até a Data do Evento. Na hipótese de Resgate 
Antecipado Facultativo das Debêntures a Pedido dos Debenturistas, o pagamento, pela Emissora, será realizado em 10 parcelas tri-
mestrais, tendo a primeira parcela vencimento no último dia útil do primeiro trimestre após a notificação da Emissora; (s) Aquisição 
Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo adquirir as Debêntures em Circulação de Mercado, devendo tal fato constar do 
relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora, observado o disposto no artigo 55, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 
As Debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da Emissora; ou (iii) ser nova-
mente negociadas. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos da Escritura de Emissão, se 
alienadas a terceiros, farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures que ainda estiverem em circulação; (t) Destinação dos 
Recursos: Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados pela Companhia para (i) pagamento dos custos da Emissão; 
(ii) expansão da carteira de crédito das Controladas e Veículos de Investimento da Emissora, conforme definidos na Escritura de 
Emissão (se houver); (iii) estruturação da Emissora, suas Controladas e Veículos de Investimento; e (iv) amortização de endivida-
mento da Emissora e suas Controladas, inclusive com partes relacionadas; (u) Vencimento Antecipado: Os Debenturistas, reunidos 
em Assembleia Geral de Debenturistas, poderão declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigirão da 
Companhia o imediato pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração e da Correção, calculadas 
pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer 
outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão, na data em que tomar ciência da ocor-
rência de qualquer uma das hipóteses de Vencimento Antecipado previstas na Escritura de Emissão; e (v)  Demais Condições: 
(i)  Todas as demais condições e regras específicas a respeito da Emissão deverão ser tratadas detalhadamente na Escritura de 
Emissão; (ii) ficam autorizados os Diretores da Companhia a tomar todas as providências necessárias à consecução da Emissão, in-
cluindo (a) a discussão, negociação, definição dos termos e celebração, pela Companhia, no âmbito da Emissão, da Escritura de 
Emissão, Contrato de Agente Administrativo e demais documentos necessários à Emissão; e (b) a celebração de todos os demais 
documentos e even tuais aditamentos no âmbito da Emissão, além da prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão; 
(iii) ficam ratificados todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão. Encerramento: Nada mais haven-
do a ser tratado, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada por todos os 
presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia que, em seguida, assinaram-na. A presente ata foi lavrada na 
forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Confere com o original lavrado em livro 
próprio. E, por estarem assim justas e pactuadas, assinam as partes o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma, e para 
um só efeito. São Paulo, 16/11/2021. Acionistas: Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio; Márcio Issao Fujita. Presidente: Carlos 
Henrique Aguiar Rodrigues Catraio. Secretário: Márcio Issao Fujita. JUCESP nº  2174260/21-9, em 29/11/21. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

CLAUDIO FELIPE TADEU FIGUEIREDO STAVALE DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA
(17/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE HELIO
CLAUDIO STAVALE DE OLIVEIRA E DE LUCIA MARIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.
GABRIELA MORAES BUENO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENFERMEIRA, NASCIDA EM CABO VERDE, MG NO DIA (29/05/1991), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LINEU BUENO DE OLIVEIRA
FILHO E DE DEOLINDA APARECIDA DE MORAES.

GILBERTO ANTONIO DUARTE SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
INTERNACIONALISTA, NASCIDO EM RECIFE, PE NO DIA (02/03/1988), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE HUGO LEONEL SANTOS QUIROZ
E DE ANA TEREZA SOTERO DUARTE SANTOS. LUISA MARIA SILVA MERICO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO INTERNACIONALISTA, NASCIDA EM
BRUSQUE, SC NO DIA (19/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM ITAJAÍ, SC,
FILHA DE LUIZ FERNANDO KRIEGER MERICO E DE ANA MARIA LOPES DA SILVA
MERICO.

Gaia Impacto Securitizadora S.A. 
(nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 

Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente 
edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos 
CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia 11 de janeiro de 2022, às 11:30 hs de forma 
exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 
625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as 
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas 
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de 
Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre 
a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora 
e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo 
com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.
com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.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 dos 
CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação 
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de 
instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora 
http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio 
da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância 
deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, 
aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, assinados pela 
plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. 
Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados 
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. 
Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada 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 fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos 
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão 
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA 
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou 
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. 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, 22 de dezembro de 2021.
Gaia Impacto Securitizadora S.A.

. O MM. Juiz de Direito, Dr(a) Valdir da Silva 
Queiroz Junior, Juiz Títular, do Cartório da 9ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
faz saber aos que o presente edital com o prazo de 30 dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Praça João Mendes, S/N, São Paulo/SP - CEP 
01501-900; tramitam os autos da Execução de Tírulo Extrajudicial n. 1024287-50.2013.8.26.0100, 
requerida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sendo cessionária o Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, em face de ELIEZER MUNIZ DE 

-

46.271,86 (quarenta e seis mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) assinado em 

e oitenta e cinco mil reais, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), atualizado 
até 11/10/2021. Assim, pelo presente edital, o Executado ELIEZER MUNIZ DE OLIVEIRA, que se 
encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuarem o pagamento da 
quantia de a qual deverá ser atualizada até a data de pagamento, nomear bens à penhora ou, no prazo 
de 15 dias, apresentar Embargos na forma da Lei, sob pena de lhes serem penhorados tantos bens 
quantos bastarem para garantia do débito. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.

O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 29º subdistrito
de Santo Amaro, Marco Antonio Correa Monteiro, faz saber que em 14 de Dezembro
de 2021 foi efetuada, mediante ato averbatório, a alteração de nome de J OSIVALDO
MENDES DA SILVA JUNIOR para ERICK MENDES DA SILVA, portador da cédula de
identidade RG Nº 38.549.999-1-SSP - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 506.399.138-65,
título de eleitor nº 4671 0613 0141, zona 351, seção nº 0728 - São Paulo - SP, nos
termos do artigo 56 da Lei Federal 6.015/73 e item 35 e subitens 35.1 a 35.4 do
capítulo XVII das Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral de Justiça de
São Paulo.
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Sobe para 74
o número de
casos da vari-
ante Ômicron

no Brasil
O balanço divulgado pelo

Ministério da Saúde indica que
foram confirmados 74 casos no
Brasil da nova variante do
coronavírus, a Ômicron.

As infecções foram
registradas em São Paulo (27),
em Goiás (22), em Minas Ge-
rais (13), no Rio Grande do Sul
(3), no Distrito Federal (1), no
Rio de Janeiro (1), no Espírito
Santo (1), em Santa Catarina
(3) e  no Ceará (3).

Há ainda, segundo a pas-
ta, 116 casos em investigação,
sendo 16 no Distrito Federal,
19 em Minas Gerais, 58 em San-
ta Catarina e 23 no Rio Grande
do Sul. (Agencia Brasil)

Jornal
ODIASP
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134 veículos

LEILÃO dia 28/12/2021

TERÇA-FEIRA
Leilão 14:30hs

COLISÃO - ROUBO/FURTO

ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM

DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR

41 3134-3450

Luiz Rafael Lemuchi de Lima
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 20/315L - Jucepar

ONLINE
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Nº dos Chassis:  1C428901 Normal 1R138871 Recortado 1T169864 Normal 25536816 Normal 32283144 Normal 3P072430 Normal 5B504153 Normal 5G128554 Normal
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GP028251 Normal gz177098 Normal HB111427 Normal HB129032 Normal HFS00357 Normal HJ499773 Normal HJ505812 Normal HP045908 Normal HT068328 Normal
J2616065 Normal JB168185 Normal JB173516 Normal JB222154 Normal JFS00411 Normal JKH80069 Normal JL249442 Normal JY184996 Normal JY224012 Normal K8708503
Normal KE277585 Normal KFS00684 Normal KK212143 Normal KL401902 Normal KN023247 Normal L6C07152 Normal LFS00787 Normal LY666191 Recortado MA000046
Normal MP009031 Normal n0005980 Normal N0014247 Recortado NYL51044 Normal WB616121 Recortado

Data, Hora, Local: 09.08.2021, às 10 horas, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, Sala 18, 
São Paulo/SP. Presença: Travessia Assessoria Financeira Ltda., com sede em São Paulo/
SP, CNPJ 26.264.237/0001-73, JUCESP NIRE nº 3523015547-1, neste ato representada por seu 
administrador: Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, RG 30.393.860-2 SSP-SP, CPF 218.718.568-09, com endereço comercial em São 
Paulo/SP; e Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa. Mesa: Vinícius Bernardes Basile 
Silveira Stopa - Presidente, Thais de Castro Monteiro - Secretária. Deliberações Aprovadas: 
A constituição de uma sociedade anônima, com denominação “Travessia Securitizadora de 
Créditos Mercantis VI S.A.”: (i) O Estatuto Social da Travessia Securitizadora de Créditos 
Mercantis VI S.A. (“Companhia”). (ii) A subscrição do capital social da Companhia, nos 
seguintes termos, conforme descritos no Boletim de Subscrição: I: a) Travessia Assessoria 
Financeira Ltda., qualifi cada acima; b) Número de ações subscritas: 499 ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, no valor de R$ 499,00; c) Percentual de ações representativas 
do capital social subscritas pela acionista: 99,8%; d) Valor integralizado pela acionista: R$ 
499,00; II: a) Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, qualifi cado acima; b) Número de 
ações subscritas: 1 ação ordinária, nominativa, sem valor nominal, no valor de R$1,00; c) 
Percentual de ações representativas do capital social subscritas pelo acionista: 0,2%; d) Valor 
integralizado pelo acionista: R$1,00. (iii) A eleição dos diretores da Companhia: (i) Vinícius 
Bernardes Basile Silveira Stopa, para Diretor Presidente; (ii) Luis Philipe Camano 
Passos, brasileiro, solteiro, administrador, RG 34.545.393-1 SSP-SP, CPF 345.394.968-40, para 
Diretor de Relações com Investidores; (iii) Camila Maria Oliveira, brasileira, casada, 
administradora, RG 36.825.036-2 SSP-SP, CPF 349.935.818-23, para Diretora sem designação 
específi ca; e (iv) Thais de Castro Monteiro, brasileira, solteira, advogada, RG 49.116.133-5 
SSP/SP, CPF  421.565.628-14, para Diretora de Compliance, todos com endereço comercial em 
São Paulo/SP. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer atividades mercantis e tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos termos 
de posse, e permanecerão em seus cargos pelo período de 2 anos a contar da presente data e 
não farão jus a remuneração. (iv) As publicações dos atos da Companhia, nos moldes do 
disposto no artigo 289 da Lei das S/A, serão realizadas no “Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo” e no periódico “Jornal O Dia”. (v) A sede da Companhia será na Rua Bandeira Paulista, 
600, conjunto 44, Sala 18, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04532-001. (vi) O capital social de 
R$500,00 se encontra totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, para 
atendimento ao disposto no artigo 80, II, da Lei das S/A, conforme recibo de depósito. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 09.08.2021. Acionistas Presentes: Travessia 
Assessoria Financeira Ltda., Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Diretores Eleitos: 
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, Luis Philipe Camano Passos, Thais de Castro Monteiro, 
Camila Maria Oliveira. Advogada: Thais de Castro Monteiro - OAB/SP nº 401.782. JUCESP NIRE 
nº 3530057595-4 em 30/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Denominação, Sede Social e Duração: Artigo 1º: A Travessia 
Securitizadora de Créditos Mercantis VI S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima 
regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”). Artigo 2º: A Companhia tem sua sede social na 
Cidade de São Paulo/SP, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, Sala 18, Itaim Bibi, CEP 
04532-001, não sendo permitida a abertura de fi liais, escritórios ou representações em qualquer 
parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º: O prazo de duração da Companhia é 
indeterminado. Objeto Social: Artigo 4º: A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e 
securitização de quaisquer direitos creditórios originados por atividades empresariais e de 
quaisquer títulos e valores mobiliários representativos de tais direitos creditórios ou lastreados 
em tais direitos creditórios, direta ou indiretamente (“Créditos Mercantis”); (ii) a emissão e 
colocação privada ou junto ao mercado fi nanceiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou 
valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação aplicável; 
(iii) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de 
securitização de créditos supracitadas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados 
de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos. § 1º: No âmbito das 
securitizações de Créditos Mercantis e emissões de títulos e valores mobiliários realizadas pela 
Companhia, será permitida a recompra dos Créditos Mercantis por seus cedentes originais, se 
feita à vista e/ou de outra forma desde que obtida a prévia e expressa autorização dos detentores 
dos títulos e valores mobiliários emitidos pela Companhia, nos termos dos instrumentos de 
emissão de referidos títulos e valores mobiliários. No mesmo sentido, será permitida a 
substituição de Créditos Mercantis. § 2º: Estão incluídas no objeto social da Companhia, as 
seguintes atividades: (i) a gestão e administração dos Créditos Mercantis supracitados, sendo 
permitida a contratação de terceiros para a prestação dos serviços de gestão, administração e 
cobrança dos Créditos Mercantis, incluindo poderes para conceder descontos, prorrogar 
vencimentos ou mudar características dos Créditos Mercantis; (ii) a aquisição e a alienação de 
títulos representativos ou lastreados em Créditos Mercantis; (iii) a emissão, recompra, revenda 
ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão nos mercados fi nanceiro e de capitais, 
com lastro nos Créditos Mercantis; (iv) a prestação de serviços envolvendo a estruturação de 
operações de securitização dos Créditos Mercantis; (v) a realização de operações nos mercados 
de derivativos visando cobertura de riscos na sua carteira de créditos; e (vi) a prestação de 
garantias para os títulos e valores mobiliários por ela emitidos. § 3º: A Companhia não poderá 
constituir subsidiárias ou participar de outras sociedades ou grupo de sociedades. Capital 
Social e Ações: Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, 
é de R$ 500,00, representado por 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 
6º: Cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de 
Acionistas. Artigo 7º: O capital social somente será representado por ações ordinárias. Artigo 
8º: Com a inscrição do nome do Acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas, fi ca 
comprovada a respectiva propriedade das ações. Assembleia Geral: Artigo 9º: A assembleia 
geral de acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses seguintes ao término do 
exercício social da Companhia, a fi m de serem discutidos os assuntos previstos em lei e, 
extraordinariamente quando convocada, a fi m de discutirem assuntos de interesse da 
Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente exigirem 
deliberações dos acionistas, devendo ser convocada pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, 
nos casos previstos em lei (“Assembleia Geral”). § Único: Todas as convocações deverão indicar 
a ordem do dia, explicitando ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto. Artigo 10: 
A Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, será instalada e presidida por qualquer 
um dos administradores da Companhia. § Único: A representação do acionista na Assembleia 
Geral se dará nos termos do §1º do artigo 126 da Lei das S/A, desde que o respectivo instrumento 
de procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia até 24 horas de antecedência 
do horário para o qual estiver convocada a respectiva Assembleia. Se o instrumento de 
representação for apresentado fora do prazo de antecedência acima mencionado, este somente 
será aceito com a concordância do presidente da respectiva Assembleia Geral. Artigo 11: A 
Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e 
tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento, observadas as 
competências específi cas dos demais órgãos de administração da Companhia. Artigo 12: Com 
exceção do disposto no artigo seguinte, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por 
maioria de votos, não computados os votos em branco. Artigo 13: As matérias abaixo somente 
poderão ser consideradas aprovadas em Assembleia Geral quando tiverem o voto favorável de 
acionistas que representem, no mínimo, 50% das ações ordinárias emitidas pela Companhia, 
desde que obtida a prévia e expressa autorização dos detentores dos títulos e valores mobiliários 
emitidos pela Companhia, nos termos dos instrumentos de emissão de referidos títulos e valores 
mobiliários: (i) alteração de quaisquer das disposições do Estatuto Social que envolva (a) a 
alteração do objeto social da Companhia, inclusive para a inclusão da prática de novas atividades 
econômicas, previsto no artigo 4º e seus parágrafos deste Estatuto Social; (b) as regras referentes 
a quóruns mínimos e requisitos para deliberação em Assembleia Geral, previstos neste artigo 13 
e em seus parágrafos deste Estatuto Social; e/ou (c) as regras sobre destinação do lucro da 
Companhia, prevista no artigo 23 deste Estatuto Social; (ii) a emissão de ações, salvo se 
destinadas para subscrição e integralização total pelos próprios acionistas da Companhia, nas 
proporções das ações atualmente detidas, e se tais novas ações, conforme o caso, forem 
automaticamente submetidas à eventual garantia de alienação fi duciária de ações prestada em 
garantia das operações de securitização de direitos creditórios e emissões de títulos e valores 
mobiliários realizadas pela Companhia, nos termos deste Estatuto Social; (iii) a contratação de 
dívidas fi nanceiras e/ou emissão de títulos e valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando 
a emissão de debêntures, fi xando o preço de emissão, forma de subscrição e integralização, 
prazo e forma para o exercício do direito de preferência e outras condições da emissão, 
observadas eventuais limitações previstas nos instrumentos de emissão dos títulos e valores 
mobiliários emitidos pela Companhia; (iv) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a 
constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; (v) operações de 
fusões, incorporação ou cisão da Companhia, ou ainda sua liquidação ordinária ou cessação do 
estado de liquidação; (vi) aumento ou redução do dividendo obrigatório; (vii) dissolução da 
Companhia; (viii) participação em grupo de sociedades, nos termos do artigo 265 da Lei das S/A; 
e (ix) eleição de novos membros da Diretoria, instalação e/ou eleição de novos membros para o 
Conselho Fiscal. § 1º: Até o pagamento integral dos valores representados pelos títulos e valores 
mobiliários emitidos pela Companhia, fi ca vedada a prática dos seguintes atos: (i) transferência 
do controle da Companhia; (ii) redução do capital social, incorporação, fusão, cisão ou dissolução 
da Companhia; (iii) cessão dos Créditos Mercantis objeto de suas operações de securitização, ou 
atribuição de qualquer direito sobre os mesmos, ao(s) controlador(es) da Companhia, ou a 
qualquer pessoa a ele(s) ligada(s), em condições distintas das previstas na documentação que 
embasa suas operações de securitização; e (v) a emissão de ações, bônus de subscrição ou 

Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis VI S.A. - (Em constituição)
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição da Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis VI S.A. Realizada em 09 de Agosto de 2021

títulos e valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando a novas emissões de debêntures. § 
2º: O disposto nos itens “i”, “ii” e “iii” do § 1º acima não se aplicará caso haja prévia autorização 
dos detentores de 50% ou mais do valor nominal de referidos títulos e valores mobiliários, 
excluídos de tal cômputo aqueles eventualmente detidos pelo(s) controlador(es) da Companhia, 
sociedade coligada ou submetida a controle comum, e titulares de títulos e valores mobiliários 
de emissão da Companhia que sejam detidos pelo cedente dos Créditos Mercantis, em 
assembleia geral especifi camente convocada e realizada segundo as normas aplicáveis. § 3º: 
Tendo em vista que a formalização dos itens “i”, “ii” e “iii” previstos no § 1º acima é feita nos 
livros de registro de ações da Companhia, os acionistas declaram estar cientes e de acordo com 
as vedações previstas neste artigo, sendo que qualquer operação feita em desacordo com o aqui 
disposto será considerada nula de pleno direito, não sendo oponível à Companhia ou a terceiros. 
§ 4º: É vedada a emissão, pela Companhia, de partes benefi ciárias. § 5º: Os acionistas poderão 
alienar fi duciariamente suas ações de emissão da Companhia, desde que em garantia das 
operações de securitização de direitos creditórios e emissões de títulos e valores mobiliários 
realizadas pela Companhia, hipótese em que deverão ser observadas quaisquer outras restrições 
ao exercício do direito de voto dos acionistas que venham a ser previstas no respectivo 
instrumento de alienação fi duciária de ações, sob pena de tais votos serem considerados nulos 
de pleno direito, não sendo oponíveis à Companhia ou a terceiros quaisquer atos praticados pela 
Companhia em decorrência de tais votos. Administração da Companhia: Artigo 14: A 
Companhia será administrada pela Diretoria, cuja competência é atribuída pelo presente 
Estatuto Social, bem como pela legislação aplicável, estando os Diretores dispensados de 
oferecer garantia para o exercício de suas funções. § 1º: A representação da Companhia caberá 
à Diretoria. § 2º: Os membros da Diretoria estarão devidamente investidos na posse quando das 
assinaturas dos “Termos de Posse” lavrados no livro próprio, permanecendo em seus respectivos 
cargos até a efetiva posse de seus sucessores. § 3º: A Assembleia Geral deverá estabelecer a 
remuneração global de seus administradores e a sua distribuição. Artigo 15: O mandato dos 
membros da Diretoria é de 05 anos, sendo possível a reeleição de quaisquer dos eleitos. 
Diretoria: Artigo 16: A Diretoria será composta por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, 
acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor Presidente, 
1 Diretor de Relações com Investidores, 2 Diretores sem designação específi ca e 1 Diretor de 
Compliance. § Único: Para o exercício da função de membro da Diretoria, poderão ser 
contratados profi ssionais para este fi m específi co. Artigo 17: Na hipótese de vacância do cargo 
de Presidente da Diretoria, seu substituto será eleito pela Assembleia Geral e, enquanto não 
houver esta escolha, o Diretor de Relações com Investidores cumulará esta função. § 1º: A 
mesma situação acima aplicar-se-á na hipótese de vacância do cargo de Diretor de Relações com 
Investidores, cujo cargo será preenchido pelo Diretor Presidente, e com este cumulado, até que 
ocorra nova nomeação pela Assembleia Geral. § 2º: A situação acima descrita também aplicar-
se-á na hipótese de falta, impedimento ou ausência de quaisquer dos diretores. Artigo 18: Os 
membros da Diretoria possuem amplos poderes para representar a Companhia ativa e 
passivamente, gerir seus negócios, praticar todos os atos necessários para realização de 
operações relacionadas com o objeto social descrito neste Estatuto Social, conforme normas e 
diretrizes determinadas pela Assembleia Geral, podendo para este fi m, contrair empréstimos e 
fi nanciamentos, adquirir, alienar e constituir ônus reais sobre bens e direitos da Companhia, 
defi nir a política de cargos e salários dos funcionários e prestadores de serviços da Companhia, 
sempre em conformidade com este Estatuto social e, em especial, com o Artigo 19 abaixo. 
Artigo 19: A Companhia deverá obrigatoriamente ser representada: (i) pelo Diretor Presidente, 
agindo isoladamente; (ii) por 2 Diretores; (iii) por 1 Diretor em conjunto com 01 Procurador da 
Companhia; ou (iv) por 2 procuradores da Companhia em conjunto, sempre nos limites de seus 
respectivos mandatos e desde que investidos de poderes específi cos. § 1º: As procurações 
mencionadas no caput deste artigo deverão ser outorgadas obrigatoriamente pelo Diretor 
Presidente, agindo isoladamente, ou por, no mínimo, 2 membros da Diretoria agindo em conjunto, 
devendo ter expressamente especifi cados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do 
mandato, não podendo possuir validade superior a 1 ano, exceto, exclusivamente, nos casos de 
procurações “ad judicia” e as procurações outorgadas em caráter irrevogável e irretratável, como 
condição de um negócio bilateral e/ou estipulada no exclusivo interesse do mandatário, nos 
termos do artigo 684 e 685 e do parágrafo único do artigo 686 do Código Civil, no âmbito de 
operações de securitização de direitos creditórios e emissões de títulos e valores mobiliários 
realizadas pela Companhia, hipótese em que o mandato poderá ser por prazo indeterminado. § 
2º: A Companhia poderá ser representada por apenas 1 membro da Diretoria, ou ainda por 
apenas 1 procurador com poderes especiais, perante repartições públicas, juntas comerciais, 
sociedades de economia mista, empresas públicas e concessionárias de serviços públicos: (i) em 
atos que não acarretem a criação de obrigações para a Companhia; (ii) no exercício do 
cumprimento de obrigações tributárias, parafi scais e trabalhistas; e (iii) na preservação de seus 
direitos em processos administrativos. § 3º: A representação ativa e passiva da Companhia em 
Juízo, para receber citação ou notifi cação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá 
ao Diretor Presidente e, na sua ausência, a qualquer um dos Diretores. Artigo 20: Compete ao 
Diretor Presidente: (i) fazer cumprir o Estatuto Social e as diretrizes e as deliberações tomadas 
em Assembleias Gerais e nas suas próprias reuniões; (ii) administrar, gerir e superintender os 
negócios sociais, e emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou 
necessários, para se fazer cumprir a orientação geral da Assembleia Geral acerca dos negócios 
da Companhia; (iii) manter os acionistas informados sobre as atividades da Companhia e o 
andamento de suas operações; (iv) submeter, anualmente, à apreciação da Assembleia Geral, o 
Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior; (v) 
elaborar e propor, à Assembleia Geral, os orçamentos anuais e plurianuais, os planos 
estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento; e (vi) exercer outras 
atribuições que lhe forem cometidas pela Assembleia Geral. Artigo 21: Compete ao Diretor de 
Relações com Investidores: (i) representar a Companhia perante a Comissão de Valores 
Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas 
no mercado de capitais, se e conforme necessário; (ii) representar a Companhia junto a seus 
investidores e acionistas; e, (iii) manter atualizado o registro de Companhia Aberta, caso 
aplicável. Artigo 22: Compete aos Diretores Sem Designação Específi ca: (i) exercer outras 
atribuições que lhe forem cometidas pela Assembleia Geral; e (ii) praticar todos os atos 
necessários ao funcionamento regular da Companhia, conforme deliberado em Assembleia 
Geral. Artigo 23: Compete ao Diretor de Compliance: (i) zelar pelos ativos, fi nanceiros e não 
fi nanceiros da Companhia; (ii) responsabilizar-se pela manutenção predial da estrutura física da 
Companhia; (iii) gerenciar a estrutura interna de tecnologia da informação da Companhia; (iv) 
implementar os sistemas e programas de gestão da qualidade na Companhia; (v) planejar, defi nir, 
coordenar e controlar as operações, atividades e projetos de recursos humanos da Companhia, 
responsabilizando-se pelos processos de admissão, desligamento, pagamentos, controles 
trabalhistas, bem como relacionamento com sindicatos e pela defi nição e gestão das políticas e 
procedimentos de administração salarial e de benefícios; (vi) planejar, implantar e coordenar o 
projeto de Compliance da Companhia e, quando julgar aplicável, propor aos órgãos e áreas 
responsáveis os aprimoramentos necessários; (vii) assessorar a administração da Companhia na 
gestão de riscos corporativos; (viii) defi nir a estratégia de implementação de novas práticas nos 
negócios, acompanhando a integração de risco socioambiental e de governança; (ix) assessorar 
no desenvolvimento de ferramentas e procedimentos para garantir que os riscos socioambiental 
e de governança corporativa sejam devidamente identifi cados, avaliados, classifi cados e 
controlados; e (x) consolidar as informações e dados que evidenciem a adoção das melhores 
práticas de mercado e o cumprimento das exigências legais e regulatórias aplicáveis para a 
gestão dos riscos socioambientais e de governança. Conselho Fiscal: Artigo 24: O Conselho 
Fiscal é de funcionamento não permanente. § 1º: O Conselho Fiscal somente será instalado a 
pedido dos acionistas e possui as competências, as responsabilidades e os deveres defi nidos em 
lei. § 2º: As regras sobre constituição e atribuições do Conselho Fiscal, requisitos, impedimentos, 
deveres e responsabilidades, bem como sobre remuneração, pareceres e representação de seus 
membros são as estabelecidas no Capítulo XIII da Lei das S/A. Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 25: O exercício social da 
Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, fi ndo o qual serão elaboradas pela 
Diretoria as demonstrações fi nanceiras do correspondente exercício, que serão apreciadas pela 
AGO em conjunto com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como da 
distribuição de dividendos. § 1º: As demonstrações fi nanceiras exigidas por lei, observarão, 
quanto à distribuição do resultado apurado, as seguintes regras: (i) a dedução dos prejuízos 
acumulados e da provisão para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro; e 
(ii) do lucro líquido apurado em cada exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 
das S/A, 25% será obrigatoriamente destinado aos acionistas, como dividendos, na proporção 
das ações que os mesmos possuírem. § 2º: No exercício social em que a distribuição do lucro for 
incompatível com a situação fi nanceira da Companhia, o mesmo poderá ser retido, observando-
se as disposições dos §§ 4º e 5º do artigo 202 da Lei das S/A.. § 3º: O saldo remanescente, depois 
de atendidas as exigências legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. § 4º: 
Quando todos os acionistas presentes na AGO concordarem, o dividendo previsto no caput 
poderá ser dispensado, no todo ou em parte. Liquidação: Artigo 26: A Companhia entrará em 
liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em que 
competirá aos acionistas em sede de Assembleia Geral nomear o liquidante, bem como fi xar a 
remuneração do mesmo. § Único: No período de liquidação da Companhia, a Assembleia Geral 
continuará em funcionamento. Artigo 27: Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo/
SP, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como único 
competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, derivem 
da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.”

Servgás Distribuidora de Gás S/A
CNPJ (MF) 55.332.811/0001-81

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 
06 de Janeiro de 2.022, Quinta-Feira, às 10:00 horas, na 
sede social da empresa, situada na Rua Santa Clara, 140-C 
- Vila Paraíso, em Guarulhos/SP, a fi m de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: I - Viabilidade da contratação de 
recursos de capital de giro junto as entidades fi nanceiras, 
para fi ns de aquisição de “Botijões tipo P.13”. II - Apreciar a 
recusa da Receita Federal do Brasil em acatar a possibilida-
de de a companhia ser administrada por um só diretor, con-
forme lhe é facultado pela Lei Complementar n.º 182/21, 
e tomar as providências cabíveis, seja judicialmente, seja 
elegendo mais um diretor. III - Outros assuntos de interes-
se da sociedade. Guarulhos/SP, 27 de Dezembro de 2.021.
Demetrio Augusto Zacharias - Diretor Vice Presidente.

Concessionária do Sistema 
Rodoviário Rio – São Paulo S.A.

CNPJ/ME Nº. 44.319.688/0001-42 
NIRE Nº. 35300580664 - Companhia Fechada

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE 
DEZEMBRO DE 2021, ÀS 14:30 HORAS

CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
JUCESP - Certifi co o registro na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob nº 596.749/21-1 em 22.12.2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

San Giovanni Participações S.A.
CNPJ/MF n.º 20.845.448/0001-13 - NIRE 35.300.542.681

Extrato da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.11.2021.
Data, Hora, Local: 30.11.2021, às 10:30 hs, na sede social, Rua Geraldo Flausino Gomes, n° 61, 14º andar, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto; Secretário: 
Guilherme Fontes Ribeiro. Deliberações Aprovadas: O pagamento de juros sobre capital próprio em 01/12/2021, 
calculados com base em contas do patrimônio liquido, apurado no balanço da companhia levantado em 31.12.2020, 
nos termos § único do artigo 21 do estatuto social da companhia, no valor total global de R$ 21.525.512,79, sob os 
quais haverá o desconto do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, nos termos da Lei 9.249/95. Nos termos 
do artigo 9, § 7 da Lei 9.249/95, os valores dos juros sobre capital próprio, líquido de Imposto de Renda Retido na 
Fonte, poderão ser imputados ao dividendo relativos ao exercício social que se encerrará em 31.03.2022, a critério 
dos acionistas reunidos em assembleia geral que deliberar sobre as contas de tal exercício. Os diretores da compa-
nhia fi cam desde já autorizados a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora aprovada. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.11.2021. Acionistas presentes: João Guilherme Sabino Ometto, Giovan-
na Mirone Ometto, Adriana Mirone Ometto, José Carlos Mirone Ometto, Daniela Ometto Ribeiro, Guilherme Fontes 
Ribeiro. JUCESP nº 597.644/21-4 em 15.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FUPRESA S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63 - NIRE JUCESP nº 35.300.006.933

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Realizada em 30/04/2021 - 10:00 Horas - 2ª Convocação

1 - Data Local: dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas em segunda convocação, na sede social da empresa, à Avenida das 
Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, CEP 05.477-000, São Paulo - SP. 2 - Presença: acionistas representando 95,84% do capital 
social como comprovam as assinaturas no livro de presença de acionistas. Presente o Sr. Diretor Antônio Carlos Alves Bevilacqua 
e Paulo Roberto Rodrigues Butori. O Conselho fiscal não é permanente nem está instalado. 3 - Mesa: Antônio Carlos Alves
Bevilacqua - Presidente e André Amirabile Bevilacqua - Secretário. 4 - Publicações: Avisos e Convocações publicados
respectivamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia Cidade de São Paulo nos dias 20, 23 e 24 de março 
de 2021, Demonstrações Financeiras publicadas respectivamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia 
Cidade de São Paulo no dia 10 de abril de 2021. 5 - Ordem do Dia - AGO: 5.1 - Exame em Assembleia Geral Ordinária das 
demonstrações financeiras e relatório da administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, tendo a empresa 
apresentado prejuízo, sendo transferido integralmente para a conta de prejuízos acumulados. 5.2 - Eleição da Diretoria. 
6 - Deliberações: 6.1 - Aprovada por unanimidade de votos a lavratura da ata da assembleia em forma sumária. 6.2 - Aprovada 
por unanimidade de votos, abstendo-se do voto os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras e o relatório da 
administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, tendo sido negativo o resultado do período. 
6.3 - Aprovada por unanimidade a eleição da nova Diretoria cujo mandato irá até a realização da Assembleia Geral que examinar 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2023, elegendo os seguintes diretores: a) Diretor Superintendente:
Paulo Roberto Rodrigues Butori, brasileiro, separado judicialmente, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 4.591.299 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 521.893.098-91, residente e domiciliado à Rua Cesar Vallejo nº 360 - aparatamento 191B, 
São Paulo - SP. b) Diretor de Operações: Antônio Carlos Alves Bevilacqua, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de 
identidade RG nº 3.474.678 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 499.087.408-06 residente e domiciliado à Rua Portugal nº 140, 
Bairro Helvetia, Indaiatuba - SP. Os Diretores eleitos, presentes à Assembleia declaram expressamente e sob as penas da lei, 
não estarem sendo processados e nem estarem definitivamente condenados por crime cuja pena vede o exercício de atividade 
mercantil. 7 - Documentos: os documentos apresentados à Assembleia, numerados e rubricados pela mesa, ficam arquivados 
na companhia. As declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da companhia. 8 - Encerramento: nada mais
havendo a ser tratado, foram encerradas as Assembleias e lavradas as respectivas atas assinadas pelos acionistas presentes. 
9 - Assinatura: Antônio Carlos  Alves Bevilacqua - Presidente. Paulo Roberto Rodrigues Butori - Secretário. Antônio Carlos Alves 
Bevilacqua e Paulo Roberto Rodrigues Butori p.p. à acionista MB - Comércio e Participação Ltda.. Confere com o original
lançado no livro próprio. Paulo Roberto Rodrigues Butori - Secretário. Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Presidente. JUCESP 
nº 540.671/21-6 em 08/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Concessionária do Sistema 
Rodoviário Rio – São Paulo S.A.

CNPJ/ME Nº 44.319.688/0001-42
NIRE Nº 35300580664 - Companhia Fechada

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021, 

ÀS 15:00 HORAS
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
JUCESP - Certifi co o registro na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob nº 596.750/21-3 em 22.12.2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo. FAZ SABER, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob nº 491.388,
em 21/09/2021, o requerimento de 15 de setembro de 2021, feito pelo
credor fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/
MF. sob o nº 90.400.888/0001-42, objetivando a intimação pessoal do
devedor fiduciante, VALTER FERREIRA PEREIRA JUNIOR, CPF/MF. nº
336.544.868-35, o qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO,
e ante a previsão legal contida no parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal
nº 9.514/97, FICA ELE INTIMADO A COMPARECER neste Serviço Registral,
situado na Rua Vitorino Carmilo, 576, Barra Funda, de segunda a sexta-
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de
seu representante legal, devidamente identificado, a fim de efetuar o
pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais,
totalizando o débito em 08/12/2021, o valor de R$-19.543,94, de acordo
com a planilha diária apresentada pelo credor, débito este decorrente do
instrumento particular de 28 de fevereiro de 2014, registrado sob nºs 2 e
3, na matrícula 119.474, em 14 de março de 2014, e referente ao
APARTAMENTO Nº 53, no 5º pavimento do EDIFÍCIO CENTRAL PARK, situado
no Largo do Arouche nº 246, no 11º Subdistrito – Santa Cecília, e ao total
acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as
tentativas de intimação pessoal do fiduciante, como também as despesas
com publicação do presente Edital. Fica o FIDUCIANTE ciente de que, no dia
imediatamente posterior ao da última publicação do presente Edital, será
considerado como INTIMADO e terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos,
a contar do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação,
que se dará a partir da terceira publicação deste Edital, sendo que, recaindo
o termo final em sábado, domingo ou feriado, será prorrogado até o primeiro
dia útil subsequente, para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda
corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor
fiduciário. ALERTA:- Decorrido o prazo para purgação da mora, o credor
fiduciário restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo
26 do mesmo diploma legal. Para que surtam os efeitos legais da intimação
sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL está sendo
publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e
afixado na forma da lei. São Paulo, 28 de dezembro de 2021. O OFICIAL.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 1181641351087

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
de prazo para purgação de débito, dando prosseguimento a realização da
hasta pública do IMÓVEL: RUA DEZESSETE ( ATUAL RUA RICARDO ABED,
Nº 333 NÃO OFICIAL), CASA SOB Nº 02, DO CONJUNTO 29, NA QUADRA Q,
CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA VERDE, LOTEAMENTO VISTA VERDE,
31º SUBDISTRITO PIRITUBA, SÃO PAULO/SP.

Primeiro público leilão: 28/01/2022 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Segundo público leilão:  17/02/2022 a partir das 10:30 as 10:45 horas

Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS – COD. 2887 NA RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM
AMERICA, SÃO PAULO/SP.

Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Mutuário(s):
FUAD FRANCO KULAIF, BRASILEIRO, COMERCIANTE, RG: 12.320.568-2
SSP/SP, CPF: 013.428.938-24, CASADO NO  REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI Nº 6.515/77, COM MARCIA PERES
KULAIF, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 10.952.006-3 SSP/SP, CPF: 022.540.088-
03.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br.

 São Paulo, 28 de Dezembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED 10325/2017

28/12, 29/12 e 30/12/2021

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 

Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de con-
vocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Re-
cebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), 
a se realizar, em primeira convocação, no dia 11 de janeiro de 2022, às 10:30 hs de forma exclusivamente di-
gital, inclusive para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, sem 
possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 
(“ ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes 
na Ordem do Dia: (i) a ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual de-
nominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 12.621.628/0001-93, 
da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., socieda-
de empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 
633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, 
a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de Co-
brança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente de Co-
brança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a rea-
lizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na pre-
sente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado pela Emissora àqueles Ti-
tulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fi-
duciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.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 dos CRA; e (c) quando for represen-
tado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condi-
ções legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realiza-
ção da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem 
como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos 
CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com seus da-
dos e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br 
e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma 
que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibi-
lizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresen-
tados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares 
dos CRA que tiverem sua presença verifi cada 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 fi cará 
salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo 
presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via 
D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a 
assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado 
pela Emissora. 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, 22 de dezembro de 2021. 
Planeta Securitizadora S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 

Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA 
(“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia 11 de janeiro de 2022, às 11:00 hs de forma 
exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 
625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as 
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas 
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de 
Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre 
a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora 
e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo 
com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.
com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.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 dos 
CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação 
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de 
instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora 
http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio 
da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços 
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, assinados pela plataforma 
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme 
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante 
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o 
horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada 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 fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos 
CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por 
meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à 
Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma 
equivalente, se assim solicitado pela Emissora. 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, 22 de dezembro de 2021.
Planeta Securitizadora S.A.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

WELLINGTON LUCAS DIAS E JOSELITA BISPO DE SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AJUDANTE DE PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/08/1974, FILHO DE
ANTONIO LUCAS DIAS E DE DILMA LUCAS DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
TECNICA DE ENFEMAGEM, DIVORCIADA, NASCIDA EM TEOLÂNDIA, BA, NO DIA 02/04/1968, FILHA
DE JOSIAS CARDOSO DE SOUZA E DE AURELINA BISPO DOS SANTOS.

DAVID DELFINO DOS REIS E DOMINGAS DE JESUS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, JARDINEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM FORTALEZA, CE, NO DIA 06/09/1974, FILHO
DE PAULO GONÇALVES DOS REIS E DE IOLANDA DELFINO DOS REIS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SENHOR DO BONFIM, BA, NO DIA 08/03/1972, FILHA
DE PEDRO CIRILO DOS SANTOS E DE AMBROZINA MARIA DE JESUS.

ALEXANDRE ELOI COELHO E ALUHANE GOIVINHO FERREIRA DE SOUZA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , , NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/10/1988, FILHO DE JOAO
FRANCISCO COELHO E DE VERA LUCIA ELOI. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , , NASCIDA
EM , , NO DIA 11/12/1995, FILHA DE RONALDO DE SOUZA E DE SOLANGE FERREIRA DE SOUZA.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA E GIVALDA GOMES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
APOSENTADO, VIÚVO, NASCIDO EM COQUEIRAL, MG, NO DIA 25/08/1957, FILHO DE PEDRO HILARIO
FERREIRA E DE MARIA RITA DA CONCEIÇÃO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR
DE ENFERMAGEM, SOLTEIRA, NASCIDA EM PETROLINA, PE, NO DIA 13/09/1972, FILHA DE OSVALDO
GOMES DA SILVA E DE MARIA ROSENDA DA SILVA.

DJAVAN DENIS DE SÁ E DANIELE D‘ANGELO RODRIGUES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
POLICIAL MILITAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/01/1989, FILHO DE GERALDO
IZIDRO DE SÁ E DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA DE SÁ. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/12/1996, FILHA
DE JAIR RODRIGUES DANIEL E DE ELISANGELA TEREZINHA D‘ANGELO.

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Segunda Retifi cação ao Edital de Convocação 

Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
das 300ª e 301ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Fica retifi cado o horário para às 17:30h. Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários das 300ª e 301ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e 
“Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 
Imobiliário dos Certifi cados de Recebíveis do Imobiliário – CRI – da 300ª e 301ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para a Primeira 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no dia 12 de janeiro de 2022, às 17:30 horas, de forma 
exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, com sede na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Deliberar sobre a substituição da política de cobrança e recuperação de 
créditos inadimplentes prevista no Termo de Securitização, pela política praticada pelo Banco PAN S.A. Não será 
admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Primeira 
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, 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 Primeira Assembleia de Titulares dos CRI, tanto para a Securitizadora, quanto para 
o Agente Fiduciário, nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os 
documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, 
caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono 
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade do 
titular do CRI 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 CRI e; b) cópia digitalizada de documento de identidade 
do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com 
fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos 
documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 22 de dezembro de 2021
Brazilian Securities Companhia de Securitização

24 e 28/12

João Ometto Participações S.A.
CNPJ/MF nº 47.796.594/0001-52 - NIRE 35.300.196.511

Extrato da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.11.2021
Data, Hora, Local: 30.11.2021, às 10 hs, na sede social, Rua Geraldo Flausino Gomes, n° 61, 14º andar, Edifício 
Panambi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto; 
Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Deliberações Aprovadas: O pagamento de juros sobre capital próprio em 
01/12/2021, calculados com base em contas do patrimônio liquido, apurado no balanço da companhia levantado 
em 31.12.2020, nos termos §2º do artigo 23 do estatuto social da companhia, no valor total global de R$ 
27.016.347,24, sob os quais haverá o desconto do imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15% , nos termos 
da Lei 9.249/95. Nos termos do artigo 9, § 7 da Lei 9.249/95, os valores dos juros sobre capital próprio, líquido de 
imposto de renda retido na fonte, poderão ser imputados ao dividendo relativos ao exercício social que se encerra-
rá em 31.03.2022, a critério dos acionistas reunidos em assembleia geral que deliberar sobre as contas de tal exer-
cício. Os diretores da companhia fi cam desde já autorizados a praticarem todos os atos necessários à efetivação da 
deliberação ora aprovada. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.11.2021. Acionistas presentes: João Guilher-
me Sabino Ometto, Giovanna Mirone Ometto e San Giovanni Participações S/A. (p. João Guilherme Sabino Ometto). 
JUCESP nº 597.645/21-8 em 15.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta  - CNPJ nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 338ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 338ª Série da 4ª Emissão da Virgo 
Companhia de Securitização, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04.533-004, 
São Paulo, SP (“Titulares dos CRI”, “CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., com fi lial na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, Itaim Bibi, 
CEP 04.534-004, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), nos termos do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão do CRI, fi rmado em 24 de agosto de 2021, conforme 
aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 2ª (segunda) convocação em Assembleia Geral de Titulares de 
CRI (“AGT”), a realizar-se no dia 17 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da 
plataforma Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares de CRI devidamente 
habilitados nos termos deste Edital, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 
625”), a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Prorrogação do prazo para que a Securitizadora constate que 
os Direitos Creditórios, as Distribuições das Cotas Oneradas e, se existentes, os Rendimentos, depositados na Conta do 
Patrimônio Separado no respectivo mês são sufi cientes para que o Índice de Cobertura Mínimo seja atingido pela 
primeira vez, conforme exigido pelo termo defi nido “Data de Constatação do Índice de Cobertura Mínimo”, pela 
Cláusula 5.9. das Escrituras de Emissão de Debêntures, bem como por Cláusulas relacionadas, uma vez que os recursos 
para tanto, existentes nas contas das Companhias, ainda não foram transferidos para a Conta Centralizadora e o prazo 
para tanto expirou conforme as disposições contratuais acima citadas; (ii) Autorização para que a Liberação 2 às 
Companhias possa ocorrer sem a comprovação do atendimento do item (vii) da relação de Condições Precedentes 
(Liberação 2), previstas na Escritura de Emissão de Debêntures; (iii) Aprovar a prorrogação do prazo para atendimento 
integral das Condições Precedentes (Liberação 2), previsto no item (ix) da Cláusula 6.1 das Escrituras de Emissão de 
Debêntures; (iv) Em razão dos itens(ii) e (iii), acima, e como condição da autorização, aprovar a constituição, em nome 
da Emissora e em benefício dos Titulares dos CRI, da alienação fi duciária sobre a totalidade das ações de emissão da 
BSD (“AF Ações BSD”), a qual, se aprovada e quando constituída, passará a integrar o rol de garantias da emissão dos 
CRI, sendo certo que a AF Ações BSD deverá ser efetivamente constituída pelas Companhias em até 10 (dez) dias úteis 
contados da data de realização desta AGT; (v) Aprovar a inclusão da efetiva constituição (mediante apresentação dos 
registros aplicáveis, bem como do arquivamento das aprovações societárias necessárias) da AF Ações BSD na relação 
de Condições Precedentes (Liberação 2); (vi) Aprovar a liberação da AF Ações BSD quando da comprovação do 
cumprimento da transferência prevista no item (vii) da relação de Condições Precedentes (Liberação 2), ou seja, 
quando a transferência de imóvel objeto da matrícula nº 64.365 do 1º RGI de Guarulhos, SP para o FII efetivamente 
ocorrer; (vii) Autorização para que: (a) a ALL e o FII celebrem o Instrumento Particular de Opção Remunerada de 
Compra de Bens Imóveis e Outras Avenças dos imóveis objeto das matrículas nº 2.492, 24.220, 24.221, 24.222, 24.223, 
24.224, 24.225, 24.226, 24.227, 24.228, 24.229, 54.887, 81.294, 81.295, 188.646 e 259.469, do 15º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo, SP, e dos imóveis objeto das matrículas nº 61.338 e 39.323 do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis de Guarulhos, SP, por meio do qual o FII outorgará a exclusividade remunerada ao ALL para eventual 
exercício de compra dos referidos imóveis (“Instrumento de Opção de Compra”); e (b) em razão do item anterior, a ALL 
constitua cessão fi duciária sobre os direitos creditórios oriundos do referido Instrumento de Opção de Compra em 
benefício da Securitizadora, como garantia adicional das Debêntures e demais Obrigações Garantidas; e (viii) 
Autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticarem todos os atos necessários para a efetivação dos itens (i) 
a (vii) da ordem do dia, acima, caso aprovados, incluindo a contratação de assessor legal para elaboração dos 
aditamentos aos Documentos da Operação necessários, às expensas das Companhias; OS TERMOS ORA UTILIZADOS 
EM LETRAS MAIÚSCULAS E AQUI NÃO DEFINIDOS TERÃO OS SIGNIFICADOS A ELES ATRIBUÍDOS NO TERMO DE 
SECURITIZAÇÃO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO (CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE 
SECURITIZAÇÃO). O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível 
(i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, ainda, que 
a Assembleia instalar-se-á em segunda convocação com qualquer número de Titulares de CRI, nos termos da cláusula 
14.3.1 do Termo de Securitização. As deliberações serão tomadas em segunda convocação, por Titulares de CRI 
representando, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação presentes em Assembleia, 
conforme previsto na cláusula 14.8 do Termo de Securitizadora, com exceção dos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, 
caso no qual o quórum de deliberação será de Titulares de CRI que representem, no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação em segunda convocação, nos termos da cláusula 14.8.1 do Termo de 
Securitização. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema 
“Microsoft Teams” de conexão via internet, nos termos da Instrução CVM 625, cujo acesso será disponibilizado pela 
Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para juridico@virgo.inc, gestao@virgo.inc, com cópia para o 
agente fi duciário ger1agente@oliveiratrust.com.br, preferencialmente em até 48hs antes da realização da 
Assembleia, os documentos de representação. Por documento de representação, consideramos o recebimento de 
cópia dos documentos de identidade do titular de CRI e, caso aplicável, os documentos que comprovem os poderes 
daqueles que participarão em representação ao titular de CRI. Para os fi ns acima, serão aceitos como documentos 
de representação: (a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do titular do CRI; 
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono 
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titular 
do CRI; e (b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), 
acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular de CRI, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos do titular do CRI. Os Titulares de CRI poderão exercer seu voto, sem a 
necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a sua manifestação de voto a distância à Emissora e ao 
Agente Fiduciário, preferencialmente em até 48hs da realização da Assembleia,  nos correios eletrônicos juridico@
virgo.inc e gestao@virgo.inc, com cópia para ger1.agente@oliveiratrust.com.br, respectivamente, conforme modelo 
de manifestação de Voto a ser disponibilizado pela Emissora em seu website www.virgo.inc e através do seu 
material de apoio a ser no site da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada 
pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica 
(com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil); (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada; 
e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração, 
Contrato ou Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Na data da Assembleia, os votos recebidos por 
meio da Instrução de Voto serão computados como presença para fi ns de apuração de quórum e as deliberações 
serão tomadas pelos votos dos presentes na plataforma digital e pelos votos encaminhados via Instrução de Voto 
até a data informada acima, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização. Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que 
não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 28 de dezembro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA DAMIAO HUDSON, 146, 38º SUB,
VILA MALTIDE , PARQUE SAVOY CITY , SAO PAULO - SP, CEP: 03584-120
1º leilão 12/01/2022 as 14:15 horas
2º leilão 02/02/2022 as 14:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
SANDRA APARECIDA GOMES , CPF 084.521.288-51
EUTIMIO DA SILVA GOMES , CPF 192.729.798-20
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou   RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED B50899
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 35.300.551.362 - Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Na forma das disposições legais e do Artigo 6º do Estatuto Social, são convocados os acionistas titulares de 
ações ordinárias de emissão da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“ARMAC” ou “Companhia”) a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 14/01/2022, 
às 10h00min, de modo exclusivamente virtual, via plataforma Microsoft Teams, a fim de deliberar sobre a 
ordem do dia abaixo indicada: a) ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações 
Ltda., inscrita no CRC sob o nº RJ-005112/O-9, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua do 
Passeio, 62, 6º Andar, Centro, CEP 20021-280, CNPJ/ME nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Avaliadora”), na 
qualidade de empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do 
patrimônio líquido da RCB Locação de Equipamentos e Máquinas Ltda., sociedade empresária limitada, 
com sede na Av. José Roberto de Camargo Toledo, 563, Galpão 07, Chácara São Luiz, CEP 06.504-150, 
Cidade de Santana de Parnaíba, SP, CNPJ/ME sob o nº 13.409.606/0001-27 e com seus atos constitutivos 
registrados perante a JUCESP - NIRE 35.225.180.021 (“Incorporada”) (“Laudo de Avaliação”) nos termos 
dos artigos 226 e 227 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na data-base de 31/10/2021, a ser 
incorporado pela Companhia nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de Incorporação 
da RCB Locação de Equipamentos e Máquinas Ltda. pela Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”, celebrado 
pela administração da Incorporada e a administração da Companhia em 23/12/2021 (“Protocolo”), o qual 
reflete os termos da incorporação da Incorporada pela Companhia (“Incorporação”); b) o exame a aprovação 
do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Avaliadora; c) a proposta de aprovação do Protocolo, bem 
como de todos os seus anexos; d) a proposta de aprovação da Incorporação, nos termos e condições 
estabelecidos no Protocolo; e e) a proposta de autorização para os administradores da Companhia praticarem 
todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. A AGE será realizada de modo exclusivamente 
virtual, por meio de plataforma digital, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 e em conformidade com as 
instruções detalhadas na Proposta da Administração e Manual para a Participação de Acionistas divulgada 
pela Companhia (“Proposta da Administração”). Os acionistas também poderão participar da AGE por meio 
do boletim de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, o qual poderá ser enviado por meio 
de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as 
orientações constantes do próprio boletim de voto a distância e da Proposta da Administração, que estão 
disponíveis nos endereços eletrônicos da CVM (cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) 
e da própria Companhia (ri.armac.com.br). Observados os procedimentos descritos na Proposta da 
Administração, os acionistas que optarem por participar da AGE por meio da plataforma digital deverão enviar 
previamente à Companhia (i) extrato da sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo 
agente escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário 
central; e (ii) cópias digitalizadas dos seguintes documentos: (i) Pessoas Físicas: documento de identidade 
com foto do acionista; (ii) Pessoas Jurídicas: (a) último estatuto social ou contrato social consolidado e os 
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; (b) documento de identidade 
com foto dos respectivos representantes legais; (iii) Fundos de Investimentos: (a) último regulamento 
consolidado do fundo (caso o regulamento não contemple a política de voto do fundo, apresentar também o 
formulário de informações complementares ou documento equivalente); (b) estatuto ou contrato social do seu 
administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários 
que comprovem os poderes de representação; e (c) documento de identidade com foto dos respectivos 
representantes legais. Na hipótese de participação virtual na AGE por meio de procurador, deverá ser 
apresentada ainda cópia digitalizada da procuração e dos documentos que comprovem a identidade do 
procurador. Por fim, a Companhia informa que todos os documentos relativos às matérias a serem deliberadas 
na AGE, incluindo a Proposta da Administração, se encontram disponíveis nos endereços eletrônicos da CVM 
(cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) e da Companhia (ri.armac.com.br), bem como 
em sua sede social. Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por meio: (i) do telefone 
+55 11 4628-1681 (ii) do e-mail: ri@armac.com.br. SP, 23/12/2021.                                        (24, 28 e 29/12/2021)

Manausgás S/A. - CNPJ 04.007.507/0001-28 - NIRE 35.300.362.446
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09.12.2021

I - Local, data e hora: A assembleia foi realizada em 09.12.2021, às 9hs, na sede social, na Avenida Paulista, nº 2.001, 11º 
andar, conjunto 1.116, São Paulo/SP - CEP 01311-300. II - Convocação: Dispensada a publicação de editais, conforme o dis-
posto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. III - Composição da Mesa: O Sr. José Carlos de Salles Garcez foi nomea-
do presidente da Assembleia e o Sr. Fernando Jorge Hupsel de Azevedo foi nomeado Secretário da Assembleia. IV - Presen-
ça: Presentes acionistas representantes da totalidade do capital social, conforme se verifi ca pelas assinaturas lançadas no li-
vro de Presença dos Acionistas. V - Ordem do Dia: deliberar sobre a destinação de Dividendos Propostos no valor de R$ 
63.092.892,81, constante no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2020. VI - Forma da Ata: Foi deliberada a lavratu-
ra da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. VII - Deliberações: Decla-
rada aberta a Assembleia, foi submetida à apreciação dos acionistas a matéria constante da Ordem do Dia, tendo todos os 
presentes deliberados por unanimidade e sem qualquer condição, ressalva ou oposição, o quanto segue: (a) - foi aprovado o 
pagamento de dividendos no valor de R$ 12.000.000,00, assim distribuídos ente os acionistas: (I) Termogás S/A (participa-
ção 50%) - R$ 6.000.000,00; (II) CS Investments Associated Ltd. (participação 50%) - R$ 6.000.000,00 (b) - consignar que 
após a distribuição de dividendos ora aprovada, e a distribuição aprovada através da AGE de 24/02/201, registrada na JU-
CESP sob nº 153.999/21-4 em 08/04/2021, no valor de R$ 10.000.000,00, remanesce o saldo de R$ 41.092.892,81, que per-
manecerá na conta de Dividendos Propostos para futuras deliberações. (c) - fi cam os administradores, desde logo, autoriza-
dos a praticar todos os atos necessários aos pagamentos decorrentes das distribuições ora determinadas. VIII - Conclusão: 
Não havendo outras matérias a serem tratadas, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia, suspendendo-se os traba-
lhos para a lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes, por mim como 
Secretário e, pelo Sr. Presidente. Certidão: A presente é cópia fi el da original, lavrada em livro próprio. São Pau-
lo, 09.12.2021. José Carlos de Salles Garcez - Presidente da Assembleia; Fernando Jorge Hupsel de Azevedo 
- Secretário da Assembleia. Acionistas: Termogás S/A. - José Carlos de Salles Garcez - Diretor - Hermano 
Darwin Vasconcellos de Mattos - Diretor; CS Investments Associated LTD. - Carlos Seabra Suarez - Procu-
rador. JUCESP nº 657.069/21-8 em 20.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IFIN Participações S.A.
CNPJ: 40.593.395/0001-06 - NIRE: 35.300.563.727

Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 24.09.2021, às 10hs, na sede social, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães e Secretária: Andressa Maciel Scerni. 
Deliberações Aprovadas: 1. Aceita a renúncia da Sra. Juliane Effting Matias, brasileira, casada, administradora de empre-
sas, RG nº 34.309.220-7, CPF/ME nº 311.818.988-62 ao cargo de Diretora de Operações; 2. Eleito o Sr. Pedro Paulo Olivei-
ra de Moraes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 24.724.747-9 SSP/SP, CPF/ME 222.043.388-93 para o cargo 
de Diretor Operações, cumulativamente com o cargo de Diretor de Distribuição. 2.1. O Diretor eleito cumpre todos os requisi-
tos do artigo nº 147 da Lei Federal 6.404/76 conforme alterada e será investido em seu cargo mediante assinatura do Termo de 
Posse com Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia; 3. Ratifi cação da composição da Diretoria, to-
dos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31.12.2022, 
que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria, conforme abaixo: a) o Sr. Daniel Monteiro Coelho de Maga-
lhães, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 44.997.520 SSP/SP, CPF/ME 353.261.498-77, residente em São Pau-
lo/SP, eleito na Reunião do Conselho de Administração, em 20/05/21 e ocupa os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Rela-
ções com Investidores; b) a Sra. Ila Alves Sym, brasileira, casada, advogada, RG 375738-01, CPF/ME 041.045.637-30 com en-
dereço em São Paulo/SP, eleita na Reunião do Conselho de Administração, em 20/05/21, para o cargo de Diretora de Complian-
ce; c) o Sr. Pedro Paulo Oliveira de Moraes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 24.724.747-9 SSP/SP, CPF/
ME 222.043.388-93, com endereço comercial em São Paulo/SP, eleito na Reunião do Conselho de Administração, em 24/09/21, 
para o cargo de Diretor de Distribuição e Diretor de Operações. 4. Os Srs. Conselheiros, aprovaram, em decorrência do quanto 
deliberado nesta reunião, a autorização para a Diretoria praticar todos os atos, registros, e publicações necessários, sem a pu-
blicação dos anexos desta ata, e demais medidas que se fi zerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na pre-
sente reunião. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2021. Mesa: Daniel Monteiro Coelho De Magalhães - Presidente; 
Andressa Maciel Scerni - Secretária. Conselheiros: Ivo Vel Kos; Ivan Ferrucio Reche da Silva Filgueiras; Daniel Monteiro Coelho 
De Magalhães. JUCESP nº 583.356/21-7 em 07.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro divul-
gou na segunda-feira (27) que
espera aplicar mais de 1 milhão
de doses de vacinas contra co-
vid-19 em janeiro de 2022. Des-
de janeiro de 2021, já foram apli-
cadas mais de 12,6 milhões de
doses na capital fluminense.

Segundo estimativa do ór-
gão municipal, o número de
doses a serem aplicadas no mês
que vem deve chegar a 1,1 mi-
lhão, total que considera o
avanço da aplicação das doses
de reforço e o início da vacina-
ção de crianças de 5 a 11 anos.

Desde o início da campanha

Rio prevê aplicar
1 milhão de doses contra

covid-19 em janeiro
de vacinação contra a covid-19,
o município do Rio já aplicou a
primeira dose em 5,8 milhões de
pessoas, e a segunda dose em
5,2 milhões. Foram administra-
das ainda 143 mil doses únicas
e 1,4 milhão de doses de refor-
ço.

De acordo com o painel da
Secretaria Municipal de Saúde,
a cidade está com 80,3% de sua
população totalmente imuniza-
da. O percentual sobe para
93,7% quando é considerada
apenas a população com mais
de 12 anos, em quem a vacina
pode ser aplicada até o momen-
to. (Agencia Brasil) Melhora nível de reservatórios de

usinas hidrelétricas, diz ONS
A última semana do ano sina-

liza para uma melhoria nos níveis
dos reservatórios de usinas hidre-
létricas de todo o país, é o que
aponta o Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS). De acor-
do com boletim mensal do órgão,
no período de 25 a 31 de dezem-
bro, o volume de água estará mai-
or em todos os quatro subsiste-
mas: Norte, Sul, Sudeste/Centro-
Oeste e Nordeste, onde deve ser
registrado o maior volume, com os
reservatórios em 50% da sua ca-
pacidade, devido às chuvas aci-
ma da média na bacia do Rio São
Francisco.

De acordo com o boletim, a
semana operativa mantém o pa-
drão observado das últimas se-

manas, com a formação de um sis-
tema de baixa pressão, ao largo
da costa da Região Sul, que fa-
vorece a formação de um novo
corredor de umidade.

“Portanto, há previsão de pre-
cipitação acima da média sema-
nal para as bacias dos rios Ma-
deira, Tocantins, São Francisco
e Parnaíba. As demais bacias de
interesse do Sistema Interligado
Nacional (SIN) apresentam pre-
visão de precipitação abaixo da
média semanal”, disse o ONS.

Com isso, as chuvas previs-
tas para a bacia do Rio Madeira
devem colaborar para que o sub-
sistema da Região Norte alcance
47,8% da capacidade. No Sul, as
projeções indicam que o nível

chegará a 41,1%, e, no Sudeste/
Centro-Oeste, a 24,9%.

A estimativa do ONS é de que
os reservatórios terminem o ano
com um volume maior que o re-
gistrado em 2020, quando os sub-
sistemas Nordeste, Norte, Sul e
Sudeste/Centro-Oeste encerra-
ram o ano, respectivamente, com
46,1%, 28,1%, 27,5% e 18,67%, de
energia armazenada nas usinas.

Carga de energia
O documento indica ainda que

a carga de energia esperada para
o mês de dezembro deve ter um
recuo de 0,6% perante à carga de
dezembro de 2020, com o volume
estimado ficando em 70.631 Me-
gaWatts (MW) médios.

O Sudeste/Centro-Oeste

apresentará redução de 1,7%,
com 40.088 MW médios. A Re-
gião Nordeste vai registrar desa-
celeração de 2,7%, com 11.699
MW médios. A carga do Sul se-
gue em 3,6%, com 12.835 MW
médios. Em relação ao Norte, a
previsão é de 2,3%, com 6.009
MW médios.

“O percentual é reflexo dos
feriados relativos às festas de fi-
nal de ano, mudança na trajetória
de recuperação da indústria em
decorrência das interrupções
prolongadas na cadeia de supri-
mentos, pressões intensas sobre
os preços, incerteza do mercado
e aumento das taxas de juros”,
informou o ONS.

O Ministério da Saúde deve
enviar,  90 médicos para auxiliar a
população atingida pelas fortes
chuvas das últimas semanas na
região sul da Bahia. A informa-
ção foi divulgada em entrevista
dada à imprensa local pelo minis-
tro da Cidadania, João Roma, que
visitou o estado no domingo
(26).

O governador Rui Costa in-
cluiu no domingo, via decreto,
mais 47 cidades na lista de muni-
cípios em situação de emergência
em decorrência das tempestades.
Com isso, chega a 72 o número de
municípios nesta condição. Se-
gundo ele, 37 cidades da região
estão embaixo da água, atingidas
de forma mais intensa pela subida
do nível dos rios.

Na segunda-feira (27), o go-
vernador disse, em sua conta ofi-
cial no Twitter, que as águas na
cabeceira do rio Cachoeira, um
dos que atravessam a região, co-
meçaram a baixar, e que “a expec-
tativa é de melhora nos próximos
dias”.

Contudo, o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) e o

Ministerio da Saúde deve
enviar 90 médicos a
regiões atingidas por

chuvas na Ba
Centro Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desastres
Naturais (Cemaden) mantiveram
para esta segunda-feira (27) o
alerta de alto risco de novas inun-
dações e deslizamentos de terra
na Bahia, devido ao acumulado
de chuvas dos últimos dias e à
previsão de novas precipitações.

Segundo o boletim mais re-
cente da Defesa Civil da Bahia,
divulgado no domingo, o estado
contabiliza até o momento 18
mortos em decorrência dos tem-
porais, além de dois desapareci-
dos, 16.001 desabrigados (pesso-
as que não possuem mais mora-
dia) e 19.580 desalojados (pesso-
as que não conseguem acessar
suas casas).

Até o momento, o governo
federal disse ter aplicado cerca
de R$ 20 milhões da Defesa Civil
Nacional nos esforços para aten-
der a população atingida. Nesta
segunda, o governo da Bahia di-
vulgou também a abertura de uma
linha de crédito especial, de até
R$ 150 mil a juro zero, para recu-
perar estabelecimento comerciais
prejudicados. (Agencia Brasil)

A Portos do Paraná inves-
tiu cerca de R$ 162,6 milhões,
em 2021, em obras e projetos
importantes e muito espera-
dos pela comunidade portu-
ária. Além da derrocagem,
que chega a quase 75% de
execução, outras obras do
planejamento tiveram foco
em infraestrutura marítima,
terrestre e de acesso.

“ Avançamos com segu-
rança e celeridade no derro-
camento de 12% dos pontos
mais altos da Pedra da Palan-
gana. Demos início à obra em
setembro e vamos concluir
logo no início de 2022”, afir-
ma o diretor-presidente da
Portos do Paraná, Luiz Fer-
nando Garcia. O investimen-
to é de quase R$ 26 milhões
com recursos  própr ios  da
empresa pública.

Para manter a segurança
da navegação e a competiti-
vidade no cenário logístico e
portuário, a derrocagem não
é a única obra em andamento
nesse importante  pi lar  da
gestão portuária do Estado.

Entre as obras de infraes-
trutura marítima também se
destacam a continuidade da
dragagem de manutenção –
na qual foram investidos R$
32,13 milhões em 2021 – e a
dragagem dos dolfins, estru-
tura de amarração do berço
219 utilizada para os navios

Portos do Paraná investe cerca de
R$ 162,6 milhões em obras e projetos

apenas em 2021
de cargas rolantes – Ro-Ro/
PCC (R$ 28,2 milhões, 45%
concluída).

No cais, as obras de dre-
nagem, um investimento to-
tal de R$ 17,4 milhões, foi re-
alizada em cinco lotes. Os
trabalhos incluíram a ade-
quação e recuperação do sis-
tema de drenagem pluvial
com uso de mecanismos de
retenção de matéria orgâni-
ca, minimizando a carga or-
gânica despejada nas galeri-
as do Porto de Paranaguá.

Também na faixa primária,
sete novos banheiros foram
construídos e estão em fase
de finalização para atender
os quase 2 mil trabalhadores
que acessam o cais todos os
dias. Um investimento de cer-
ca de R$ 1,87 milhão.

“Avançamos também na
reforma e construção de no-
vos trapiches”, destaca Gar-
cia. As obras de construção
começaram em duas estrutu-
ras da Ilha dos Valadares, em
Paranaguá (uma no mar de
fora e outra próxima à passa-
rela), e outros dois em Anto-
nina (na Ponta da Pita e no
Portinho), além do trapiche
do Rocio, que já está em re-
forma. O valor desse contra-
to é de R$ 17,17 milhões”.

“Começamos a demolição
do silinho vertical. Uma área
nobre de mais de 2 mil me-

tros quadrados que dará es-
paço para ampliação da ca-
pacidade operacional do por-
to”, destaca o diretor de En-
genharia e Manutenção, An-
dré Cassanti Neto. O inves-
timento na obra é de R$ 3,47
milhões.

Os trabalhos já finaliza-
dos incluem melhorias na si-
nalização náutica dos aces-
sos marítimos (R$ 2,8 mi-
lhões) e obras de recupera-
ção e proteção da estrutura
do Píer Público de Inflamá-
veis do Porto de Paranaguá,
com investimento R$ 28,25
milhões, que estão 40% con-
cluídas.

Além das obras, a Portos
do Paraná desenvolveu, em
2021, projetos imprescindí-
veis. “O projeto executivo
para restauração da Avenida
Ayrton Senna, entre entron-
camento da BR-277 e o por-
to, está quase 90% pronto,
com um investimento de R$
1,67 milhão”, destaca o dire-
tor de Engenharia.

O projeto básico da remo-
delação do Corredor de Ex-
portação (Correx), para um
novo e mais moderno siste-
ma interligado, também avan-
çou (R$ 3,7 milhões em in-
vestimento). “Foram muitas
as realizações de engenharia
e manutenção em 2021. Po-
rém, fechamos o ano com a

expectativa de mais avanços
e  conquis tas  impor tan tes
para 2022”, afirma Garcia.

Entre as obras mais espe-
radas para os próximos anos
está o Cais Leste, o Moegão,
cuja contratação está previs-
ta logo para o início de 2022.
Este será um investimento pú-
blico na ordem de R$ 500 mi-
lhões, na construção de uma
moega exclusiva para o modal
ferroviário. A ideia é atender,
em um único ponto, por co-
nexões aéreas (correias trans-
portadoras), todos os 11 ter-
minais que operam à Leste no
Corredor de Exportação.

Além deste, estão previs-
tos outros empreendimentos
da Portos do Paraná como a
demol ição dos  armazéns
AZ10, 12,12A ,13 e 13A; a
contratação trapiches das co-
munidades de Piaçaguera, Vila
Maciel, Amparo, Eufrasina,
Europinha e Teixeira; a execu-
ção do dolfin do Píer de Infla-
máveis; além do estudo de vi-
abilidade técnica de elevação
dos dutos de inflamáveis; en-
tre outras benfeitorias.

“Não podemos esquecer
que expecta t iva  de  novas
obras e investimentos é ex-
pectativa de geração de mais
empregos e oportunidades
para toda a comunidade do
Li to ra l” ,  conc lu i  Garc ia .
(AENPR)

Lembre sempre de lavar as mãos

SNEL comemora
aumento de livros

vendidos e de
faturamento no setor

As ações promocionais reali-
zadas por varejistas durante a
Black Friday contribuíram para
elevar o número de livros vendi-
dos e o faturamento do setor no
Brasil, no 12º período deste ano.
É o que mostra a pesquisa Painel
do Varejo de Livros no Brasil, fei-
ta pelo Nielsen BookScan e di-
vulgada na segunda-feira (27)
pelo Sindicato Nacional dos Edi-
tores de Livros (SNEL).

A sondagem revela que entre
os dias 8 de novembro e 5 de de-
zembro de 2021, foram vendidos
no país 5,7 milhões de livros, com
movimentação financeira de R$
216,8 milhões, alta de 30,5% em
volume e 32,5% em faturamento,
em relação ao mesmo período do
ano passado. Em 2020, o 12º perí-
odo registrou a venda de 4,3 mi-
lhões de exemplares, resultando
em receita de R$ 163,6 milhões.

A pesquisa aponta que a quan-
tidade de ISBNs (espécie de iden-
tidade para publicações) comer-
cializadas também subiu em com-
paração a 2020, alcançando dife-

rença positiva de 11,2%. Segun-
do o SNEL, esse número indica
que as editoras passaram a publi-
car mais títulos e os consumido-
res estão em busca de novidades,
o que confirma o crescimento do
hábito da leitura no Brasil.

No acumulado de 2021, foram
vendidos 49,6 milhões de livros,
com receita de R$ 2 bilhões, mos-
trando crescimento de 32,7% em
volume e de 31,3% em faturamen-
to. Em 2020, o setor registrou 37,3
milhões de obras vendidas, com
faturamento de R$ 1,5 bilhão.

Para essa expansão contribuí-
ram os descontos concedidos
pelo setor, que derrubaram o pre-
ço médio, apesar da inflação para
o exercício, estimada em mais de
10%, comentou o gestor da Divi-
são Nielsen Book Brasil, Ismael
Borges. Segundo relatou, o des-
conto observado foi o maior dos
dois últimos ciclos anuais, alcan-
çando 25,52%, representando 2,81
pontos percentuais acima do des-
conto médio praticado em
2020.(Agencia Brasil)


