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INSS vai priorizar atendimento em
cidades atingidas por chuvas na BA

IGP-M fecha 2021 com inflação
acumulada de 17,78%
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Contas públicas registram superávit
de R$ 3,9 bilhões em novembro

Ômicron está em 2,5% das
amostras de covid-19
sequenciadas em SP
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

18º C

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

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,69
Venda:       5,69

Turismo
Compra:   5,72
Venda:       5,85

Compra:   6,45
Venda:       6,45

Esporte

96ª Corrida de São Silvestre
confirma outro vencedor

Belay Bezabh
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A 96ª Corrida Internacio-
nal de São Silvestre terá a par-
ticipação de mais um cam-
peão. Está confirmada a pre-
sença do etíope Belay Bezabh,
ganhador da Prova em 2018. O
corredor chega como favori-
to e promete esquentar ainda
mais a briga pelo topo do pó-
dio. Ao todo, a Elite A mascu-
lina de 2021 terá 21 atletas,
enquanto no feminino serão
20. A programação de largadas
no dia 31 terá os Cadeirantes
a partir das 7h25min; Elite Fe-
minina, 7h40min; Elite Mas-
culina e Pelotão Geral, a par-
tir das 8h05min.

Belay é mais um nome de
respeito entre os atletas afri-
canos e sua progressão é in-
discutível. Depois do oitavo
lugar na Meia Maratona de Va-
lência (Espanha), em 2016,
dois anos depois veio ao Bra-

sil e conquistou a São Silvestre,
com o tempo de 45min03seg. Já
no ano seguinte, em 2019, ele
ficou com o título da Meia Ma-
ratona da Cidade de Nova York,
colocando seu nome entre os
grandes vencedores de seu país.

Na 96ª Corrida da São Sil-
vestre, Belay tem tudo para bri-
gar pela ponta no masculino com
o queniano Elisha Rotich, recor-
dista da Maratona de Paris em
2021, e o brasileiro Daniel Nas-
cimento, top ten na Maratona de

Valência neste ano.
Coletivas
As entrevistas com os desta-

ques da Prova acontecerão nesta
quinta-feira (30), a partir das 9h,
no Hotel Transamérica Paulista
Executive, na São Carlos do Pi-
nhal, 200, na Bela Vista. Partici-
parão do bate-papo com a Impren-
sa os quenianos Elisa Rotich e San-
drafelis Chebet, o etíope Belay
Bezabh, e os brasileiros Daniel
Nascimento e Grazieli Zarry.

Retirada de kits
A entrega dos kits prossegue

no Palácio das Convenções do
Anhembi (Salão Nobre), locali-
zado à Av. Olavo Fontoura, 1.209
(acesso pela entrada do Auditó-
rio Elis Regina), na EXPO São
Silvestre. Nesta quarta-feira, os
kits podem ser retirados das 9h
às 20h. Amanhã (quinta-feira)
será o último dia para a retirada
dos kits, das 9h às 16h. Não ha-

verá entrega de kit e chip no dia
da Corrida, nem após a realiza-
ção da Prova. Os documentos
necessários para a retirada tam-
bém estão disponíveis no site
oficial.

A Corrida Internacional de
São Silvestre é uma proprieda-
de da Fundação Cásper Líbero,
com organização técnica da
Yescom. O patrocínio é de Co-
san, 3 Corações, NewOn, As-
saí Atacadista, Smart Fit e Mo-
lico, copatrocínio Bioleve,
Adria e Voe Ita, e apoio de
Montevérgine, Movimento
Plástico Transforma, Dois Cu-
nhados Hortifruti, Bendita Cân-
fora, Comgas e Transamérica
Executive Paulista. O apoio
especial do Governo do Esta-
do de São Paulo e Prefeitura da
Cidade de São Paulo. Mais in-
formações no site
www.saosilvestre.com.br

João Tesser fará sua estreia
na Fórmula 4 Brasil em 2022

O último dia 18 de dezem-
bro foi histórico para o piloto
João Tesser (Resset Reabilita-
ção de Crédito | Tangram Ber-
çário e Educação Infantil ), que
chegou à sua maior conquista
na carreira. No Kartódromo
Beto Carrero, em Penha (SC),
o piloto paulista venceu a Final
da categoria Novatos e sagrou-
se campeão brasileiro de kart.

A conquista do título máxi-
mo do kartismo no Brasil ani-
mou e fortaleceu ainda mais as
aspirações do jovem piloto,

que desde sua estreia compete
pela equipe Iaconelli Racing.

A carreira de João Tesser nas-
ceu do amor de seu avô, Josimar
Tesser, pelo automobilismo.
“Sempre fui apaixonado pelo au-
tomobilismo, desde criança,
quando eu tive um autorama. De-
pois tive o privilégio de acompa-
nhar a geração Fittipaldi, quando
me apaixonei pelo Copersucar na
Fórmula 1, para mim o carro mais
lindo de todos”, conta Josimar
Tesser. “Mais tarde pude ter meu
próprio carro de corridas, um

Fórmula Ford, e hoje me sinto
muito orgulhoso de ter passado
essa paixão para o meu neto”,
emendou.

João Tesser (Resset Reabili-
tação de Crédito | Tangram Ber-
çário e Educação Infantil) não
passou pela base do kartismo -
Mirim, Cadete, Júnior Menor e
Júnior -, onde a maioria dos pilo-
tos começa sua carreira. Por não
ter corrido nestas categorias, Tes-
ser começou a competir na No-
vatos, onde em um único ano con-
quistou sete títulos: campeão bra-

sileiro, campeão da Copa São
Paulo Light, campeão paulista,
campeão do Open do Brasileiro,
campeão do Open da Copa Bra-
sil, campeão paranaense, cam-
peão catarinense, além do vice na
Copa Brasil. Agora, o piloto muda
o rumo de sua carreira.

“Estou feliz em poder anun-
ciar que em 2022 disputarei a
temporada de estreia da Fórmula
4 Brasil, uma categoria presente
em vários países do mundo todo
e que certamente será muito im-
portante para todos os pilotos que,

assim como eu, estão saindo do
kart para buscar seu espaço no
automobilismo”, destaca João
Tesser. “Me sinto muito orgu-
lhoso por ter chegado até aqui
e continuar esse amor que meu
avô tem pelo automobilismo”,
finalizou o piloto.

Em 2022 a Fórmula 4 Bra-
sil será disputada em seis eta-
pas, cada uma com três provas -
um total de 18 corridas - sem-
pre como preliminares da Sto-
ck Car, a principal categoria do
automobilismo brasileiro.

França tem
alta recorde

de casos
novos de

coronavírus
em um dia
A França relatou uma alta

recorde de 179.807 casos no-
vos confirmados de coronaví-
rus em um período de 24 ho-
ras na terça-feira (28), uma das
cifras diárias mais elevadas em
todo o mundo desde o início
da pandemia.

Trata-se do maior número
de novas infecções diárias da
Europa, de acordo com dados
disponíveis no site
Covidtracker.fr. Desde o sur-
gimento da pandemia, só os
Estados Unidos e a Índia rela-
taram médias diárias de casos
novos acima de 200 mil. Na
segunda-feira, os EUA relata-
ram mais de 505 mil casos
novos de Covid-19.

Também na terça-feira, o
Reino Unido relatou um recor-
de de 129.471 casos novos de
Covid-19, mas os dados não
incluíram as cifras da Escócia
e da Irlanda do Norte devido a
diferenças nas práticas de infor-
me durante o período do Natal.

O recorde francês anterior
de 104.611 foi estabelecido no
sábado, vindo depois de a alta
de 86.852 de 11 de novembro
de 2020 ser superada por dois
dias consecutivos de mais de
90 mil casos novos diários no
final da semana passada.

A média móvel de sete dias
de casos novos na França, que
aplaina as irregularidades de
relatos diários, atingiu um
novo recorde total de 87.500.
No domingo e na segunda-fei-
ra, o Ministério da Saúde rela-
tou somente cerca de 30 mil
casos novos por dia.

Ainda na segunda-feira, o
governo anunciou novas medi-
das para conter as infecções,
incluindo limites ao tamanho
de aglomerações, a proibição
do consumo de alimentos e
bebidas em sistemas de trans-
porte e a volta do uso obriga-
tório de máscaras em espaços
abertos. (Agencia Brasil)

F
ot

o/
It

am
ar

 C
ri

sp
im

/F
io

cr
uz

O Governo Central, forma-
do por Tesouro Nacional, Pre-
vidência Social e Banco Cen-
tral, registrou superávit de R$
3,9 bilhões, em novembro. O
resultado é o melhor para o
mês desde 2013. A informação
foi divulgada na quarta-feira
(29) pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN).

O resultado primário é for-
mado por receita menos des-
pesas, sem considerar os gas-
tos com juros.

Em novembro de 2020, o
Governo Central havia regis-
trado déficit de R$ 18,3 bi-
lhões. De acordo com o Te-
souro, em novembro de 2021
houve um aumento real (des-
contada a inflação) de 4,4%
(crescimento de R$ 5,6 bilhões)
da receita líquida e um decrés-
cimo real de 12,7% (menos R$
18,5 bilhões) das despesas to-
tais, na comparação com o
mesmo mês do ano passado.

Página 3

Caixa oferece antecipação
saque-aniversário e reduz

valor mínimo
A Caixa Econômica Fede-

ral anunciou a redução do va-
lor mínimo para antecipação
do saque-aniversário do Fun-
do de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Esse valor
passou de R$ 2 mil para R$
500. Além disso, o banco dis-

ponibiliza desde terça-feira
(28) a antecipação dessa mo-
dalidade de saque. Os trabalha-
dores podem antecipar até três
anos do saque-aniversário de
forma totalmente digital, dire-
tamente pelo aplicativo Caixa
Tem.     Página 4

Consulta sobre vacinação
infantil é questão pacificada,

diz ministro

Página 3

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, considerou na quar-
ta-feira (29) pacificada a polê-
mica em relação à consulta pú-
blica sobre vacinação do públi-
co infantil. Após a Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) ter recomendado a va-
cinação dessa faixa etária com
imunizante da Pfizer, o Ministé-
rio da Saúde decidiu abrir uma
consulta pública.     Página 6

Tecnologia da Petrobras evita
emissão de gás para atmosfera
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Governo de SP anuncia implantação
do HC de Bauru no início de 2022
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O Governador em exercício
Rodrigo Garcia anunciou na
quarta-feira (29) a implantação
do novo Hospital das Clínicas
de Bauru no início de 2022, por
meio da assinatura de autorizo e
Acordo de Cooperação Técnica
entre a Secretaria de Estado da
Saúde e a Universidade de São
Paulo.

“Hoje é uma data muito im-
portante para São Paulo, para a
USP e para Bauru. Estamos con-
solidando um entendimento que
era esperado pela universidade,
pela comunidade e pelo Gover-
no do Estado”, afirmou Garcia.
“A perseverança e a persistência
nos trouxeram a um bom termo,
fazendo com que hoje assinás-
semos este acordo que vai be-
neficiar os moradores de Bauru
e de toda a região”, acrescentou.

O documento formaliza as
responsabilidades de cada ente
para ativação e funcionamento

do serviço, que será referência
regional em média e alta com-
plexidade.

“A implantação do HC de
Bauru é um projeto antigo e que
foi incorporado como um dos
compromissos desta gestão.
Com a pandemia, ativamos o
hospital de campanha de Covid-
19 no local. Agora, o novo HC
vai ampliar a assistência em Bau-
ru, que já é robusta, sendo o Es-
tado o grande provedor de saú-
de na rede regional”, afirmou o
Secretário de Estado da Saúde
em exercício, Eduardo Ribeiro
Adriano.

O HC terá atividades logo no
primeiro semestre de 2022 e
será referência para uma popu-
lação superior a 1,7 milhão de
habitantes dos 68 municípios
que integram o DRS (Departa-
mento Regional de Saúde) de
Bauru. Este será o segundo HC
da região, que já conta com o de

Botucatu, da Unesp (Universida-
de Estadual Paulista).

A estrutura completa prevê
265 leitos na ativação plena, so-
mando os atuais 91 a 174 novos
– quase o triplo em relação ao
total disponível no Centrinho –
Hospital de Reabilitação de Ano-
malias Craniofaciais (HRAC). A
capacidade total inclui 36 leitos
de UTI, sendo 26 adultos e 10
pediátricos.

O perfil assistencial prevê
atendimentos de hemodiálise,
unidades de internação com lei-
tos clínicos e de Terapia Inten-
siva, centro cirúrgico, além de
salas de Recuperação Pós-Anes-
tésica e de Hospital Dia. Haverá
atendimentos ambulatoriais em

diversas especialidades médicas
e não médicas, além de sessões
terapêuticas multidisciplinares,
exames e cirurgias.

A assistência oferecida pelo
Centrinho será integrada ao es-
copo completo do HC, preser-
vando e fortalecendo seu papel
de destaque nacional e interna-
cionalmente pelo pioneirismo
em tratamento e pesquisas em
cirurgias bucomaxilofaciais,
junto à Faculdade de Odontolo-
gia de Bauru da USP.

O hospital será referenciado,
ou seja, receberá casos encami-
nhados pela Cross (Central de
Regulação de Ofertas de Servi-
ços de Saúde) a partir de solici-
tações da rede pública de saúde

regional.
Atuará, ainda, nas áreas de

ensino, pesquisa e inovação ci-
entífica e tecnológica na área da
saúde, vinculado ao Curso de
Medicina em Bauru da USP.

A Secretaria da Saúde fará
um chamamento público para
contratação de OSS (Organiza-
ção Social de Saúde) que atuará
junto à pasta na gestão. Os cer-
ca de 500 profissionais que já
atuam no Centrinho terão seus
empregos assegurados, podendo
permanecer no HC ou realoca-
dos pela USP, que será respon-
sável pela folha de pagamento e
encargos trabalhistas.

Este será o sétimo serviço
estadual mantido somente pelo

Governo de São Paulo em Bau-
ru. No total, a região já possui
mais de 2,1 mil leitos gerais
SUS, que ultrapassarão 2,3 mil
com os leitos previstos no novo
HC, representando um incre-
mento de pelo menos 10% na
rede pública de saúde local.

Leitos Covid-19
O Governo de São Paulo ini-

ciou as atividades do HC no pri-
meiro semestre de 2020, com a
ativação de um hospital de cam-
panha para Covid-19. O serviço
tem 50 leitos dedicados a paci-
entes com quadros graves da
doença e que serão mantidos
como referência regional mes-
mo com a queda nos indicado-
res da pandemia.

Ômicron está em 2,5% das amostras
de covid-19 sequenciadas em SP

A presença da variante Ômi-
cron em São Paulo aumentou 12
vezes em uma semana, aponta
boletim epidemiológico da
Rede de Alertas das Variantes do
SARS-CoV-2, produzido pelo
Instituto Butantan. A participa-
ção da cepa no total de amostras
do vírus da covid-19 sequencia-
das no estado, entre os dias 4 e
11 de dezembro, passou de
0,2% para 2,5%. O boletim ana-
lisa o aumento, a estabilização
ou a diminuição da incidência
dos casos positivos por semana
epidemiológica.

No período analisado foram
sequenciadas 367 amostras pro-
venientes dos 17 Departamentos
Regionais de Saúde (DRS) pau-
listas. Foram identificados mais
oito casos de Ômicron na Rede
de Alertas. Na semana anterior, a
variante havia aparecido pela pri-
meira vez no monitoramento.
Até o dia 11, que corresponde à
49º semana epidemiológica, a
variante Delta continua predomi-
nante em São Paulo. Ela repre-
senta 97% das amostras, seguida
pela Ômicron e pela Gama, a qual
aparece em 0,5% das amostras.

De acordo com o Butantan,
Ômicron, Delta e Gama são
exemplos de variantes de preo-
cupação, tendo em vista que são
“consideradas mais transmissí-
veis e com maior risco de cau-
sar agravamentos e mortes do
que a cepa original do vírus
SARS-CoV-2”.

Por região
Na Grande São Paulo, a Del-

ta continua predominante, tendo
aparecido em 93,1% das 130
amostras. A Ômicron representa
5,4%. Em Ribeirão Preto e re-
gião, a Delta está em 97,9% das

amostras e a Ômicron em 2,1%.
Foram sequenciadas 49 amos-
tras. Em São José do Rio Preto e
região, a Ômicron foi identifica-
da na única amostra sequenciada.

O boletim mostra ainda que
foram identificadas 40 variantes
do SARS-CoV-2 circulantes no
estado de São Paulo e a incidên-
cia da Delta é predominante des-
de a 33ª semana epidemiológi-
ca. Na 49ª semana epidemioló-
gica, a incidência do vírus esta-
va em diminuição em 11 dos 17
DRS do estado de São Paulo.
(Agencia Brasil)

Anunciado investimento de R$ 203 mi
para ampliar saneamento na Guarapiranga
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O Governador em exercício
Rodrigo Garcia autorizou na
quarta-feira (29) investimentos
públicos de R$ 203 milhões para
ampliar o sistema de saneamen-
to básico na bacia da represa de
Guarapiranga. A iniciativa será
feita em parceria com as Prefei-
turas de São Paulo, Embu Gua-
çu, Embu das Artes e Itapeceri-
ca da Serra.

“Essas são obras importan-
tes para a cidade de São Paulo e
também para a Região Metropo-
litana em Embu das Artes, Itape-
cerica da Serra e outros muni-
cípios. Cabe a nós aplicarmos o
dinheiro onde ele é mais impac-
tante na vida das pessoas. Inves-
tir em saneamento é fundamen-
tal para a saúde”, afirmou o Go-
vernador em exercício.

Além de proporcionar mais
saúde e qualidade de vida para as
mais de 361 mil pessoas direta-
mente beneficiadas, as obras
contribuem para a preservação
do meio ambiente, da bacia e da
represa responsável pelo abas-
tecimento de cerca de 4,8 mi-
lhões de moradores da Região
Metropolitana de São Paulo.

Os trabalhos envolvem a im-
plantação de cerca de 6 mil li-
gações de esgoto, estações ele-
vatórias, redes e coletores. Os

serviços serão entregues em eta-
pas a partir de 2022 até 2025.
No total, as obras vão gerar 3 mil
empregos diretos e indiretos.

“Vamos cuidar da nossa Gua-
rapiranga, tratar o esgoto e fa-
zer com que só chegue água lim-
pa aqui. Serão investidos R$ 203
milhões, sendo R$ 150 milhões
já contratados para iniciarmos
agora no começo do ano. Vamos
fazer de São Paulo um exemplo
para o Brasil”, declarou Marcos
Penido, Secretário de Infraes-
trutura e Meio Ambiente.

Em São Paulo serão constru-
ídos o coletor-tronco Guaviri-
tuba e a linha de recalque Taman-
ca para encaminhamento dos
esgotos da região da margem
esquerda do Guarapiranga para
uma estação elevatória de esgo-
to. Além disso, a Sabesp vai im-
plantar outras seis novas esta-
ções e revitalizar outra já exis-
tente na bacia. Com isso, os bair-
ros Jardim Almeida, São Fran-
cisco, Jardim Papai Noel, São
Norberto, Jardim Colônia Pau-
lista, Santa Fé, Jardim Santa Te-
rezinha e Jardim Silveira serão
diretamente beneficiados.

Para Embu Guaçu e Itapece-
rica da Serra, está prevista a im-
plantação de uma estação eleva-
tória e de um coletor-tronco com

1 km de extensão. As obras vão
encaminhar o esgoto de diferen-
tes bairros (dentre eles Jardim
Jacira, Vale da União, Mombaça
e Santa Júlia) para a Estação de
Tratamento de Esgoto Barueri.

Também em Itapecerica da
Serra, serão realizadas obras
complementares de coleta de
esgoto em áreas de proteção
ambiental do Parque Horizonte
Azul I e II. Outra ação importan-
te no município será a implanta-
ção da primeira etapa do sistema
que vai beneficiar os bairros Par-
que Paraíso, Jardim São Pedro,
Recreio Primavera e Jardim Ita-
pecerica com 3,5 mil ligações de
esgoto e 43,1 km de rede cole-
tora e coletor-tronco. As ações

vão gerar ainda mais de mil em-
pregos diretos e indiretos.

Em Embu das Artes, a im-
plantação de sistema de esgoto
vai beneficiar os bairros Isis
Cristina, Jardim Magali, Santa
Rita e Vista Alegre. O cronogra-
ma prevê duas estações elevató-
rias; 2,4 mil ligações de esgoto;
e 14,4 km de redes coletoras e
coletores-tronco, com geração
de 1,9 mil empregos diretos e
indiretos.

Além dos recursos próprios
da Sabesp, a iniciativa vai rece-
ber recursos do Banco Mundial
e do Governo do Estado de São
Paulo, por meio do Fehidro
(Fundo Estadual de Recursos
Hídricos).

Estação Jardim Colonial da Linha
15-Prata do Metrô é entregue

O Governador em exercício
Rodrigo Garcia entregou na
quarta-feira (29) a Estação Jar-
dim Colonial da Linha 15-Prata
do Metrô, que passa a ter 14,6
km de extensão, ligando a Vila
Prudente à região do Iguatemi.
Essa nova estação terá demanda
prevista de cerca de 40 mil pes-
soas por dia, possibilitando aos
moradores da região redução de
até 50% no tempo de desloca-
mento até o centro, em compa-
ração a viagens feitas por carro
ou ônibus.

“Essa é a quinta estação que
entregamos desde 2019. Desde
quando assumimos o governo,
trabalhamos todos os dias para
retomar as obras que estavam
paradas e a Linha-15 é um bom
exemplo disso. A mobilidade
numa cidade como São Paulo
talvez seja, ao lado da saúde,
aquilo que mais importa às pes-

soas”, afirmou o Governador em
exercício.

Inicialmente a estação vai
funcionar diariamente das 10h às
15h, permitindo a realização de
testes e ajustes nos demais perí-
odos. Haverá cobrança de tarifa.
O horário de funcionamento po-
derá ser ampliado gradativamen-
te, até que ocorra a operação em
horário integral. Um trem exclu-
sivo vai percorrer o trecho entre
a nova estação Jardim Colonial e
São Mateus.

Os passageiros que vão sen-
tido Vila Prudente deverão de-
sembarcar em São Mateus e
embarcar em um outro trem. Já
quem segue para Jardim Colo-
nial deverá descer em São Ma-
teus e embarcar no trem exclu-
sivo com destino à nova estação.
Funcionários do Metrô e men-
sagens sonoras pelas estações
vão auxiliar os passageiros a

prosseguirem suas viagens.
Com a abertura da estação, a

rede de transporte sobre trilhos
em São Paulo chega a 377 km
de extensão, atendendo 23 mu-
nicípios por uma única tarifa.
Somente na Região Metropoli-
tana de São Paulo são 353 km
de trilhos, sendo 104,4 km nas
linhas de metrô.

A estação, localizada na Ave-
nida Ragueb Chohfi, esquina com
a Rua André de Almeida, tem 4,5
mil m² de área construída, com
sanitários e estruturas totalmen-
te acessíveis. São três elevado-
res e nove escadas rolantes, além
de piso podotátil e paraciclos
para o estacionamento de 80 bi-
cicletas. Também há portas auto-
máticas de segurança que abrem
na chegada dos trens.

A Estação do Jardim Colo-
nial tem o padrão estético das
demais estações da Linha 15,

com um conceito arquitetônico
para interferir o mínimo possí-
vel na paisagem local. O diferen-
cial está no chamado “Telhado
Verde”, que cobre as lajes dos
dois acessos da estação – um em
cada lado da Avenida Ragueb
Chohfi – com jardins e diversas
espécies de plantas. Ao todo são
218 m² de jardins, ajudando a
melhorar o ar da região e auxili-
ar para a redução das ilhas de
calor.

“Com toda a pandemia, com
todos os problemas que tivemos,
nenhuma obra ficou paralisada.
Todas as obras da Secretaria dos
Transportes Metropolitanos fo-
ram retomadas nesta gestão.
Hoje temos na cidade de SP cin-
co obras de trilhos andando ao
mesmo tempo, nunca tivemos
isso antes na história”, destacou
Paulo Galli, Secretário dos
Transportes Metropolitanos.

Lembre sempre de lavar as mãos

CÂMARA (São Paulo)
Ex-senador e atual vereador Suplicy (PT) terá saúde física

pra - aos 80 de idade - atender o dono do PT que nunca lhe deu
bola e ser candidato (2022) a deputado federal, pra puxar votos
que alguns Lulista não têm ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ex-vereador e ex-líder (MDB) no Palácio Anchieta, o cató-

lico Ricardo Nunes vai incorporar (2022) o espírito do padre
jesuíta José de Anchieta, cofundador da cidade na qual o prefei-
to terá seu efetivo 1º orçamento ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Ex-deputado e ex-presidente da Mesa Diretora (15 março

2005 a 15 março 2007, pelo PFL - hoje DEM), Rodrigo Garcia
estará - ou não - eleito governador (PSDB do Doria), quando
reeleitos e eleitos assumirem 2023 ?

.
GOVERNO (São Paulo)
Ex-prefeito paulistano João Doria (fundador do PSDB ‘libe-

ral de centro’) confia 100% que o ex-deputado federal (PE) e
presidente nacional Bruno Araújo vai coordenar e apoiar a can-
didatura Presidencial tucana 2022 ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Ex-sócio preferencial da poderosa FIESP, o ‘libanês’ Skaf

vai trocar o ‘libanês’ e ex-Presidente Temer (MDB) pelo ‘liba-
nês’ e ex-prefeito paulistano Kassab (dono do PSD), saindo ao
Senado 2022 pelo ‘italiano’ Bolsonaro ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Ex-deputado federal (Rio) por vários partidos, Bolsonaro vai

dar - no PL em 2022 - às famílias brasileiras e às igrejas cristãs
(católica e evangélicas) as mensagens das Éticas do Cristo Je-
sus ... com DEUS Acima de Todos ?

.
PARTIDOS
Ex-alinhados, como o Partido ‘socialista’ Brasileiro (PSB

da Família Pernambucana e em São Paulo do Márcio França (ex-
vice-governador do agora ex-tucano Alckmin), o mesmo que tá
queimando sua história ao aceitar ...

.
(Brasil)
... fazer o papel de mero coadjuvante do Lulismo, como vice

na chapa do Lula, que tanto combateu e acusou de desonesto,
mentiroso e criminoso até as eleições 2018. Vai apoiar quem
apoia ‘furtos por necessidade’ ?

.
HISTÓRIAS
Cristão e Jornalista José Carlos  @Bernarditv  segue na sua

Missão de Criar mídias conservadoras no Brasil. Começou com
o canal (multiplataforma)  @OLadoBTV  e agora estréia o Por-
tal de notícias no site  oladobtv.com.br

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 Paulo)

.
E-Mail  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarneto-

real



Contas públicas registram superávit
de R$ 3,9 bilhões em novembro
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O Governo Central, forma-
do por Tesouro Nacional, Pre-
vidência Social e Banco Central,
registrou superávit de R$ 3,9
bilhões, em novembro. O resul-
tado é o melhor para o mês des-
de 2013. A informação foi divul-
gada na quarta-feira (29) pela
Secretaria do Tesouro Nacional
(STN).

O resultado primário é for-
mado por receita menos despe-
sas, sem considerar os gastos
com juros.

Em novembro de 2020, o
Governo Central havia registra-
do déficit de R$ 18,3 bilhões.
De acordo com o Tesouro, em
novembro de 2021 houve um
aumento real (descontada a in-
flação) de 4,4% (crescimento
de R$ 5,6 bilhões) da receita lí-
quida e um decréscimo real de
12,7% (menos R$ 18,5 bilhões)
das despesas totais, na compa-
ração com o mesmo mês do ano
passado. Essa diferença no re-
sultado decorre da redução de

gastos públicos, especialmente
durante a pandemia.

“A diminuição nas despesas
primárias em novembro de
2021 em comparação com o
mesmo mês do ano anterior,
por sua vez, foi influenciada
principalmente pela redução nos
gastos em resposta aos efeitos
socioeconômicos da crise pro-
vocada pela covid-19. Créditos
extraordinários apresentaram
redução de R$ 20,3 bilhões
quando comparados a novembro

de 2020”, diz o relatório.
O governo também registrou

reduções reais nas despesas de
pessoal e encargos sociais (me-
nos R$ 2,8 bilhões) e de bene-
fícios previdenciários (menos
R$ 2,7 bilhões).

Apesar do saldo positivo em
novembro, o resultado acumula-
do nas contas públicas no ano
totaliza um déficit primário de R$
49,3 bilhões, ante déficit de R$
699,1 bilhões no mesmo perío-
do de 2020. (Agencia Brasil)

O Índice Geral de Preços
– Mercado (IGP-M), usado no
reajuste dos contratos de alu-
guel no país, fechou 2021 com
uma inflação de 17,78%, acu-
mulada no ano. A taxa ficou
abaixo da observada em 2020
(23,14%). O dado foi divulga-
do na quarta-feira (29) pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV).

A queda foi puxada exclu-
sivamente pelos preços no ata-
cado. O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA), que
mede o segmento, passou de
uma inflação de 31,63% em

IGP-M fecha 2021
com inflação

acumulada de 17,78%
2020 para uma taxa de 20,57%
neste ano.

Por outro lado, tanto o Ín-
dice de Preços ao Consumidor
(IPC) quanto o Índice Nacio-
nal de Custo da Construção
(INCC) tiveram alta na taxa.

A inflação do IPC, que mede
o varejo, passou de 4,81% em
2020 para 9,32% neste ano. Já
o INCC subiu de 8,66% para
14,03% no período.

Em dezembro deste ano, o
IGP-M variou 0,87%, acima do
0,02% de novembro, mas abai-
xo do 0,96% de dezembro de
2020. (Agencia Brasil)

Indicador de Incerteza da Economia
da FGV cai sete pontos, em dezembro

O Indicador de Incerteza da
Economia (IIE-Br), medido pelo
Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre-FGV), caiu sete pontos em
dezembro, passando para 122,3
pontos. Com essa terceira que-
da consecutiva, o indicador está
7,2 pontos acima do nível de fe-
vereiro de 2020 (115,1 pts), úl-
timo mês antes da chegada da
pandemia do novo coronavírus
ao país.

A economista do Ibre-FGV
Anna Carolina Gouveia explicou
que a terceira queda consecutiva
do IIE-Br foi impulsionada por

seus dois componentes, de Mí-
dia e de Expectativa, que desde
julho deste ano não registravam
queda simultânea. Segundo Anna
Carolina, o resultado reflete a
continuidade da melhora dos in-
dicadores da covid-19 no Brasil,
já levando em conta a dissemi-
nação, até o momento modera-
da, da variante Ômicron no país.
Reflete, ainda, “a menor disper-
são, se comparado ao mês ante-
rior, das previsões de especialis-
tas para os cenários de variáveis
macroeconômicas em 2022”.

A economista apontou que o
IIE-Br termina 2021 acima dos

120 pontos, nível ainda insatis-
fatório para o indicador. “Os
próximos resultados de curto
prazo dependerão da evolução,
principalmente, da nova varian-
te do coronavírus no Brasil”,
afirmou.

Os dois componentes do In-
dicador de Incerteza caminha-
ram no mesmo sentido em de-
zembro. O componente de Mí-
dia caiu cinco pontos, para 117,6
pontos, menor nível desde maio
de 2021 (117 pontos) e contri-
buiu de forma negativa em 4,4
pontos para o índice agregado.
O IIE-Br Mídia se baseia na fre-

quência de notícias com menção
à incerteza nas mídias impressa
e online, e é construído a partir
das padronizações individuais de
cada jornal.

O componente de Expecta-
tiva, que mede a dispersão nas
previsões de especialistas para
variáveis macroeconômicas,
caiu 12,2 pontos, para 131,8
pontos, interrompendo a sequ-
ência de altas iniciada em agos-
to deste ano. Este componente
contribuiu também negativa-
mente em 2,6 pontos para a evo-
lução na margem do IIE-Br.
(Agencia Brasil)

Termina nesta quinta-feira
(30) o prazo para que aposenta-
dos e pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) possam contratar em-
préstimo de crédito consignado
com a margem consignável am-
pliada de 35%. A partir de janei-
ro, novas contratações, renova-
ções e portabilidades dos apo-
sentados ou pensionistas do
INSS, deverão obedecer ao limi-
te de comprometimento de 30%
dos rendimentos.

O prazo final, determinado
em razão do último dia de expe-
diente bancário do ano, também
se aplica a convênios de servido-
res e empregados públicos das
esferas federal, estadual e muni-
cipal, além de militares das For-

Prazo para contratar
consignado com
margem de 35%

termina hoje
ças Armadas, ativos e inativos, e
policiais e bombeiros militares,
que também foram beneficiados
pela Medida Provisória (MP)
1006/2020, que tratou do tema.

A lei de validade temporária
foi uma das medidas econômi-
cas adotadas no período de ca-
lamidade pública em função da
pandemia de covid-19.

Na modalidade de crédito con-
signado as prestações do emprés-
timo são descontadas diretamen-
te do salário ou benefício do
INSS. Além da margem de 35%
para o empréstimo pessoal, a le-
gislação atualmente em vigor diz
que também é possível compro-
meter até mais 5% da renda pes-
soal para pagamentos do cartão de
crédito. (Agencia Brasil)

BNDES cumpre acordo de
pagamentos ao Tesouro Nacional
O Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) fez a anteci-
pação de R$ 3,5 bilhões de pas-
sivos com o Tesouro Nacional.
De acordo com a instituição,
com este pagamento, foi cum-
prido o acordo feito com o
Ministério da Economia no
valor de R$ 67,5 bilhões. “Des-
sa forma, foi atingido o mon-
tante pactuado no cronograma
de compromisso firme do pla-
no de devolução acordado com

o Ministério da Economia e
aprovado pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU)”, infor-
mou.

Segundo o BNDES, a libe-
ração é em complemento ao
comunicado divulgado no dia
16 de dezembro, no qual infor-
mou que o TCU, em reunião
plenária realizada na véspera,
“considerou adequados os cro-
nogramas apresentados pelo
Banco no âmbito do Acórdão
56/2021-Plenário, exceto pela

não inclusão da devolução dos
R$ 13,3 bilhões em Instrumen-
tos Elegíveis a Capital princi-
pal (IECP), que se encontra em
discussão na Câmara de Medi-
ação e de Conciliação da Ad-
ministração Federal (CCAF/
AGU)”, apontou.

Ainda no comunicado, o
BNDES indicou que “o plano de
devolução apresentado e acorda-
do pela instituição com o Minis-
tério da Economia abrange um
cronograma de compromisso

firme e um cronograma em re-
gime de melhores esforços,
cuja efetiva execução ficará su-
jeita ao seu planejamento finan-
ceiro e condicionada a análises
de liquidez, fluxo de caixa, ris-
cos, entre outras”, informou.

O BNDES destacou ainda no
documento do dia 16 de dezem-
bro, que até aquele momento já
tinha realizado a amortização de
R$ 64,1 bilhões de passivos jun-
to ao Tesouro Nacional em
2021. (Agencia Brasil)

Grupo Águas do Brasil vence
leilão do bloco 3 da Cedae

Na coletiva, após o pregão,
o governador do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro, afirmou que
hoje “é mais um dia histórico
para a cidade, oito meses depois
do primeiro leilão”. Segundo o
governador, a operação superou
questões, inclusive de seguran-
ça pública, “e mais uma vez de-
monstrou a força do estado pe-
rante os investidores, a classe
empresarial”. Castro afirmou
que o estado vem se recuperan-
do de forma “galopante” em to-
das as áreas, trazendo novo am-
biente de negócios e novo mo-
mento para o Rio, que tem se
traduzido em vitórias.

O governador destacou que
o Rio hoje volta a ser um local
para se investir, e foi o primeiro
estado a recuperar 100% dos
empregos perdidos durante a
pandemia. “É um estado hoje
onde o diálogo reina, em detri-
mento de alguns outros locais”.

Ele lembrou que o Rio apresen-
ta índices baixos epidemiológi-
cos da covid-19, vencendo tam-
bém a Influenza.

“Ou seja, o Rio de Janeiro
volta a brilhar para o Brasil e o
mundo inteiro”. Castro disse
que o Rio de Janeiro é um esta-
do que está reaprendendo a an-
dar com as próprias pernas, sem
dever a servidores e a fornece-
dores. Depois de seis anos, pela
primeira vez, o governo flumi-
nense mandou à Assembleia Le-
gislativa um orçamento sem
previsão nenhuma de déficit
mas, ao contrário, com superá-
vit de R$ 3 bilhões, ressaltou.

Para o governador, o leilão de
saneamento é uma questão fun-
damental. “Saneamento é uma
prioridade”, afirmou, sinalizando
que significa dignidade para a
população e desenvolvimento
econômico. O governo continu-
ará trabalhando na área em 2022,

em conjunto com as concessio-
nárias, bem como em transfor-
mar a Cedae em uma grande es-
tatal distribuidora de água.

Empréstimo ponte
O diretor-presidente do Gru-

po Águas do Brasil, Cláudio Ab-
duche, informou que tem con-
versado com bancos para viabi-
lizar o financiamento para a em-
presa, que será feito com em-
préstimo ponte e recursos pró-
prios. “A Águas do Brasil é uma
empresa com poder de alavan-
cagem muito grande e baixo en-
dividamento. Isso nos permitiu
dar uma proposta forte para ga-
nhar esse bloco.”

Abduche disse que a compa-
nhia está acompanhando a pro-
gramação de novos leilões e tem
interesse em participar do lei-
lão de concessão de saneamen-
to de Porto Alegre, cuja mode-
lagem está sendo feita pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-

to Econômico e Social (BN-
DES), com previsão de ocorrer
em 2022.

Carteira
O diretor de Infraestrutura,

Concessões e PPPs do BNDES,
Fábio Abrahão, informou que na
área de saneamento estão pre-
vistos, para 2022, leilões de três
ativos: da Corsan, no interior do
Rio Grande do Sul; da região de
Porto Alegre; e uma parceria
público privada (PPP) no Cea-
rá, que deverá ser dividida em
dois blocos. Juntos, os ativos
representam investimentos dire-
tos em torno de R$ 10 bilhões.

Para 2023, o banco espera
realizar leilões dos serviços de
abastecimento de água e sanea-
mento de Sergipe, Paraíba, Ron-
dônia. A expectativa é que outros
estados venham a aderir ao pro-
grama, beneficiando entre 35 a
40 milhões de brasileiros, segun-
do o diretor. (Agencia Brasil)

O setor público consolida-
do, que inclui o governo fede-
ral, estados, municípios e em-
presas públicas, pode fechar
2021 com superávit primário
nas contas públicas, prevê o Te-
souro Nacional. Este seria o pri-
meiro resultado positivo desde
2013. De lá pra cá, as contas
públicas acumulam oito anos
consecutivos de déficit primá-
rio. O resultado primário é for-
mado por receita menos despe-
sas, sem considerar os gastos
com juros.

A informação foi dada na
quarta-feira (29) pelo secretá-
rio do Tesouro Nacional, Paulo
Valle. “Hoje a gente tem uma
forte indicação que haverá supe-
rávit primário em 2021 consi-
derando todo o setor público
geral. Seria o primeiro superá-
vit primário desde 2013”, disse.

Isso deve ocorrer, segundo
ele, porque o déficit primário do
Governo Central (Tesouro Na-

Setor público pode ter
primeiro superávit

primário desde 2013
cional, Previdência Social e
Banco Central) será menor do
que o previsto inicialmente, fi-
cando abaixo do superávit pri-
mário das contas estaduais.

“De janeiro a novembro, no
Governo Central a gente tem um
déficit de R$ 49 bilhões. Esta-
dos e municípios estavam com
superávit de R$ 100 bilhões. Es-
ses R$ 100 bilhões vão diminuir,
porque esse mês de dezembro
tem mais despesas, e os R$ 49
bilhões [de déficit do Governo
Central] vão subir um pouco. Se
for, por exemplo, cerca de R$ 70
bilhões [de déficit] do Governo
Central e o dos estados for [su-
perávit], por exemplo, de R$ 75
bilhões, a gente está falando de
um superávit primário de uns R$
5 bilhões”, disse Valle.

Em novembro, as contas pú-
blicas do governo federal tive-
ram saldo positivo de R$ 3,9 bi-
lhões, melhor desempenho des-
de 2013. (Agencia Brasil)

A Petrobras desenvolveu um
programa de captura, uso e ar-
mazenamento geológico de
CO2 (gás carbônico) nos cam-
pos do pré-sal que é o maior do
mundo em operação, em volu-
me reinjetado anualmente, e
também o pioneiro em águas ul-
traprofundas.

O gás dos campos do pré-
sal contém gás natural e tam-
bém CO2 na sua composição.
A tecnologia de Carbon Captu-
re, Utilization Storage (CCUS)
engloba a separação do CO2 e
do gás natural e a posterior rein-
jeção do CO2 de volta ao reser-
vatório de onde saiu, onde fica
armazenado.

A reinjeção foi uma solução
encontrada pela companhia para

Tecnologia da Petrobras evita
emissão de gás para atmosfera

atender ao compromisso de não
ventilar para a atmosfera o CO2
que está presente no gás natural.
Trata-se de uma das iniciativas que
permitem à empresa produzir pe-
tróleo com baixa emissão de car-
bono nos campos do pré-sal.

A Petrobras informou que
vem aumentando a cada ano o
volume de CO2 reinjetado em
reservatórios. De acordo com o
gerente executivo de Águas Ul-
tra Profundas, Luiz Carlos Higa,
“apenas nos nove primeiros me-
ses de 2021 foram 6,7 milhões
de toneladas de CO2, o equiva-
lente a quase todo o volume
reinjetado em 2020.

O programa tem nos permi-
tido aumentar a eficiência da
produção e, com isso, reduzir a

emissão de CO2 por barril pro-
duzido”. Este resultado é fruto
de desenvolvimento de um con-
junto de inovações, desde tec-
nologias de captura até modelos
matemáticos para reinjeção e
armazenamento de CO2.

A primeira implantação foi
feita em 2008 e, até setembro
de 2021, a companhia havia rein-
jetado um total de 28,1 milhões
de toneladas de CO2 nos reser-
vatórios. O resultado está em li-
nha com os 10 compromissos de
sustentabilidade da Petrobras,
que incluem a meta de atingir o
volume acumulado de 40 mi-
lhões de toneladas de CO2 rein-
jetadas até 2025.

Atualmente, nove platafor-
mas possuem a tecnologia de

CCUS-EOR instalada, e esse
número será ampliado com a
entrada em operação de novas
unidades equipadas com a tec-
nologia. A experiência em
campo e as iniciativas de pes-
quisa contribuirão ainda para a
evolução tecnológica e redu-
ção de custos, capacitando a
empresa a avaliar e desenvol-
ver novas oportunidades asso-
ciadas a CCUS.

A gerente executiva de Mu-
dança Climática da Petrobras, Vi-
viana Coelho, explicou que os pe-
tróleos não são todos iguais. O
petróleo que produzimos nos
campos do pré-sal (notadamente
Tupi e Búzios) está entre aqueles
com menor emissão operacional
do mundo. (Agencia Brasil)

Petrobras faz ajustes
pontuais em preços do

diesel para distribuidoras
A Petrobras anunciou na

quarta-feira (29) ter feito alguns
ajustes pontuais nos seus preços
de venda de diesel para as dis-
tribuidoras. As alterações são
sete reduções de R$ 10 por me-
tro cúbico (m³) (R$ 0,010 /li-
tro) e um aumento de R$ 8 por
m³ (R$ 0,008 /litro). Os ajustes
passaram a vigorar ontem (28).

As reduções de R$ 10 /m³
ocorreram nos preços de diesel
S10 em Ribeirão Preto (SP),
Uberaba e Uberlândia (ambas
em MG) e Brasília (DF); e tam-
bém nos preços de diesel S500
em Ribeirão Preto (SP), Ubera-
ba e Uberlândia (MG). Já o au-
mento de R$ 8 /m³ foi efetuado

nos preços de diesel S10 em
Senador Canedo (GO), com ma-
nutenção dos preços do diesel
S500 no local.

A companhia lembrou tam-
bém que desde o último mês de
novembro passou a oferecer
para as distribuidoras a opção de
entrega de gasolina, diesel S10
e S500 em Vila do Conde (PA)
por via marítima. O primeiro
navio está programado para en-
trega em janeiro de 2022.

Segundo a Petrobras, essas
ações visam aumentar a efici-
ência das operações e a com-
petitividade da empresa em am-
biente concorrencial. (Agencia
Brasil)
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SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Roberto Zanoti e s/mr Vera Lúcia Zanotti, acimas qualificados, requerem a
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/
73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de
domínio sobre: a) apartamento nº 134-A, localizado no 13º pavimento do bloco 01, que
conterá a área total de 83,456513m², sendo 51,250000m², a área de uso privativo e
32,206513m², a área real de uso comum, matriculado sob nº 52.004 e, b) espaço de
estacionamento nº 156, que se localizará no bolsão nº 9, que conterá a área total de
10,855247, sendo 9,900000m², a área real privativa e 0,955247m², a área real de uso
comum, matriculado sob nº 52.005, ambos do Conjunto Residencial Jardim Celeste
III, situados nas Ruas Augustas Santel, Alexandre Rapin, Artur Quellini e Viela nº 6,
lotes 1 a 3 e 7 a 20, da quadra 10, na Saúde – 21º Subdistrito, de propriedade de Nelson
Correa Simoes e s/mr Maria das Graças Sana Lucioli Simões e Rogelio Correa
Simões, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 38 anos exercida
pelos autores. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de dezembro de 2021.

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, V ila 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

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

28 - 29 - 30/12/2021

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 06 de Janeiro de 2022 - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n° 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, registrada no Número de Identifi cação do Registro de 
Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 
23.361.030/0001-29 (“Companhia”), nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 06 de janeiro de 2022, às 11:00 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, a fi m de discutir e 
deliberar sobre as seguintes matérias: (i) eleição de 3 (três) membros para o Conselho de Administração da Companhia, para mandato 
unifi cado de 2 (dois) anos, até a posse dos membros do Conselho de Administração que serão eleitos ou reeleitos na Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) aprovação (a) da reforma do estatuto 
social da Companhia; e (b) da consolidação do estatuto social da Companhia. Instruções e Informações Gerais: 1 Nos termos da 
legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia. 2 O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na Assembleia munido do documento hábil a 
comprovar sua identidade. 3 O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com 
poderes especiais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos 
documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, 
notarizados e consularizados. 4 Solicita-se que, sendo possível, o instrumento de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/
ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na Assembleia, seja depositado no escritório da 
Companhia localizado na Rua Elvira Ferraz, n° 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, 
com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da Assembleia. 5 A Companhia 
informa que intensifi cou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na 
Assembleia. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico 
assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as 
medidas de segurança. 6 Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.
br. São Paulo, 28 de dezembro de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

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

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

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

A Virgo Companhia de Securitização, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08, com sede na Rua Tabapuã nº 
1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004  (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos 
termos da Cláusula 14.2 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 12ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, celebrado em 26 de 
março de 2020 (“Termo de Securitização”), entre a Emissora e H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos CRA (“Agente Fiduciário”, “CRA” e “Emissão”, respectivamente), convoca 
os Srs. titulares dos CRA (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGT CRA”), 
a realizar-se no dia 07 de janeiro de 2022, às 10:00 horas de forma exclusivamente remota e eletrônica através da 
plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia, necessariamente nesta ordem: (i) Conforme pleito previsto em carta enviada pela 
Devedora à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em 07.12.2021, aprovar a substituição da Cessão Fiduciária (conforme 
defi nido no Termo de Securitização) pela concessão de fi ança bancária emitida por instituição fi nanceira de primeira 
linha, como forma de garantir as Obrigações Garantidas (conforme defi nido no Termo de Securitização) (“Substituição 
da Garantia”); (ii) Aprovar a não decretação do Vencimento Antecipado da Escritura da 1ª emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série 
Única, para Colocação Privada, da TBB Gestão de Restaurantes S.A.”, celebrada em 13 de março de 2020 entre a 
Emissora, na qualidade de debenturista, a TBB Gestão de Restaurantes S.A. (“Devedora”), na qualidade de emissora, e 
Carlos Roberto Wizard Martins, na qualidade de fi ador, (“Escritura de Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) e 
consequentemente dos CRA,  nos termos da cláusula 5.1.2 item (ii) das Debêntures e, conforme cláusula 8.1.2 item (ii) 
do Termo de Securitização, devido ao inadimplemento da obrigação não pecuniária de apresentar evidências dos 
registros dos Recebíveis, nos termos da Nova Regulamentação (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária), 
conforme previsto na cláusula 11.5.1 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Contas 
Vinculadas em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 26 de março de 2020 (“Contrato de Cessão Fiduciária”); (iii) 
Aprovar a não decretação do Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão e consequentemente dos CRA, nos 
termos da cláusula 5.1.2 item (ii) das Debêntures e, conforme cláusula 8.1.2 item (ii) do Termo de Securitização, devido 
ao inadimplemento da obrigação não pecuniária de enviar ao Agente Fiduciário, semestralmente, relatório nos termos 
do modelo constante do Anexo A da Escritura de Emissão, acompanhado de cópia das notas fi scais e notas fi scais 
eletrônicas ou informações que permitam acessar as respectivas notas fi scais eletrônicas, comprovando a utilização dos 
recursos oriundos da Emissão conforme previsto na Cláusula 3.6.3. da Escritura de Emissão e 5.12.2.(ii) do Termo de 
Securitização, observada, entretanto, a manutenção da obrigação de envio do referido relatório consolidado, 
semestralmente, a partir de 30 de março de 2022. Caso, por qualquer razão, não seja aprovada a Substituição da 
Garantia prevista no item (i) acima, deliberar sobre: (iv) Aprovar a concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados da realização da Assembleia, para a Devedora evidenciar a contratação de entidade registradora 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil a fi m de operar o registro dos Recebíveis (conforme defi nidos no 
Contrato de Cessão Fiduciária) e assim atender as normas da Nova Regulamentação (conforme defi nido no Contrato 
de Cessão Fiduciária); (v) Aprovar o Compartilhamento da Garantia de Cessão Fiduciária representada pelos Créditos 
Cedidos (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) com os Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
Série Única da 45ª Emissão (“CRA 45ª Emissão”) da Emissora, por meio da celebração do aditamento ao Contrato de 
Cessão Fiduciária de Recebíveis (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária”); (vi) Aprovar a concessão de prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, contados da data da realização da Assembleia, para que valor de Recebíveis constituídos, que 
serão mantidos permanentemente em garantia, passem a atingir 17% (dezessete por cento) da soma do saldo devedor, 
acrescidos de Juros Remuneratórios dos CRA e dos CRA 45ª Emissão (“Prazo de Carência”), sendo certo que durante o 
Prazo de Carência (a) o valor dos Créditos Cedidos deverá ser igual a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no prazo 
de 6 (seis) meses contados da presente data, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do 7º mês contado da presente 
data até o 12º mês contado da presente data e R$ 6.000.000,00 (seis milhões) do 13º mês contado da presente data 
até o 24º mês contado da presente data; (b) todo excedente a esse valor, será liberado à Devedora, de modo que, 
apenas após o Prazo de Carência, seja retomada a obrigação sobre o Valor Mínimo (conforme defi nido no Contrato de 
Cessão Fiduciária) que deve ser alterado de 16.66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) para 
17% (dezessete por cento) sobre a soma do saldo devedor, até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, 
acrescida de Juros Remuneratórios dos CRA e dos CRA 45ª Emissão; e (vii) Autorizar a Emissora, em conjunto com o 
Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações da assembleia, 
incluindo, mas não se limitando, a contratação de assessor legal para celebração de aditamentos aos Documentos da 
Operação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido 
no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. O material de apoio necessário 
para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site 
da CVM www.cvm.gov.br. Ainda, as deliberações serão tomadas pelos votos favoráveis de titulares de CRA que 
representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRA em circulação, em primeira convocação, ou 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRA presentes em segunda convocação. A Assembleia convocada por 
meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de 
conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que 
enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente 
Fiduciário para fi duciario@commcor.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, 
podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (i) quando pessoa física, 
documento de identidade; (ii) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do Titular do CRA; (iii) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para 
sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (iv) manifestação de voto, conforme abaixo. O 
Titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, 
enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora (gestao@virgo.inc com cópia para juridico@
virgo.inc), com cópia a Agente Fiduciário (fi duciario@commcor.com.br), preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio 
da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a 
ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar 
devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica 
(com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima 
mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de 
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da Instrução CVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que 
não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 30 de dezembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 31/12 e 04/01

QI SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
CNPJ/ME nº 35.340.796/0001-06 - NIRE 35.300.543.904

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 4 de Março de 2021
Data, Horário e Local: Aos 4 dias do mês de março de 2021, às 10:30, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, 1º andar, Conjunto 12, Sala B, Jardim Paulistano, CEP 01452-
000. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei 
nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Beatriz Mesquita Degani Santucci; Secretário: 
Marcelo Buosi Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) a alteração do objeto social da Companhia para exclusão da 
atividade de “emissão de moeda eletrônica, nos termos da Resolução do Banco Central nº 4.656, de 26 de abril de 2018 
(“Resolução 4.656/18”) e regulamentação em vigor; e (b) a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
Deliberações: Após os esclarecimentos e discussões necessárias, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram: (a) A alteração do objeto social da Companhia para exclusão da atividade 
de emissão de moeda eletrônica, nos termos da Resolução 4.656/18 e regulamentação em vigor. (b) Tendo em vista a 
deliberação acima, os acionistas aprovaram a exclusão do item “v” da Cláusula 4ª do Estatuto Social da Companhia, que 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 4ª - A Companhia terá como objeto social: (i) a realização de 
operações de empréstimo e de fi nanciamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica; (ii) a análise 
de crédito para terceiros; (iii) a cobrança de crédito de terceiros; e (iv) a atuação como representante de seguros na 
distribuição de seguro relacionado com as operações mencionadas item (i) por meio de plataforma eletrônica, nos termos da 
regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).” (c) Em razão da alteração da Cláusula 4ª do Estatuto 
Social, os acionistas aprovaram a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte 
integrante desta ata na forma do Anexo I. (d) Conceder autorização aos administradores da Companhia para praticarem 
todos os atos necessários à efetivação das medidas ora aprovadas, incluindo sua formalização registros competentes; e (e) 
Autorizar a lavratura da Ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, nos termos do Artigo 
130, § 1º, da Lei 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão e determinou a 
lavratura da presente ata, que lida e votada, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Mesa: Presidente: 
Beatriz Mesquita Degani Santucci; e Secretário: Marcelo Buosi Martins. Acionistas: Pedro Henrique Coury Mac Dowell, 
Beatriz Mesquita Degani Santucci, Carlos Alexandre Ribeiro Bicudo, Danilo Simões Jorge, Marcelo Buosi Martins e Emilio 
Eduardo Tressoldi Moreira. A presente ata é cópia fi el da lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais 
arquivado na sede social da Companhia. Mesa: Beatriz Mesquita Degani Santucci (Presidente da Mesa), Marcelo 
Buosi Martins (Secretário da Mesa). JUCESP nº 657.289/21-8 em 20.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ESTREITO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 22.686.355/0001-19 - NIRE 35.300.478.835 - 
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DATA, HORA: Realizada em 
28/10/2021, às 9h00. ASSEMBLEIA DIGITAL: Nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 79, de 
14/04/2020, a Assembleia foi feita inteiramente digital, em virtude da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19), que impossibilitou a presença dos acionistas no mesmo ambiente. A ata desta Assembleia e 
sua versão livro foram assinadas eletronicamente pelos acionistas representando 100% do capital social 
votante. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação, presença dos acionistas 
representando 100% do capital social. MESA: Presidente, Lívio Hagime Kuze e Secretário, Armando 
Sérgio Antunes da Silva. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade dos 
acionistas foi aprovada: (i) com fulcro no artigo 204 da Lei 6.404/76 e no artigo 20 do Estatuto Social da 
Companhia, e com base no balanço patrimonial levantado em 30/09/2021, a declaração e distribuição de 
dividendos intercalares no montante total de R$ 1.443.645,74 sendo que (i) R$ 1.082.734,31 serão pagos 
aos acionistas detentores de ações preferenciais, correspondente a R$ 0,03108776 por ação preferencial; 
e (ii) R$ 360.911,44 serão pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias, correspondente a 
R$ 0,00245904 por ação ordinária. Os dividendos serão pagos aos acionistas, em moeda corrente 
nacional, até o dia 12/11/2021, sem atualização, com base na posição acionária na data desta 
Assembleia, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir do dia útil imediatamente 
posterior à realização desta Assembleia; e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para que possa 
todas as providências e praticar todos os atos necessários para distribuição e pagamento mencionado no 
item (i) acima. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar. Armando Sérgio Antunes da Silva - 
Secretário. JUCESP nº 540.690/21-1 em 09/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Caixa oferece antecipação saque-
aniversário e reduz valor mínimo

PÁGINA 4 Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução do valor mí-
nimo para antecipação do saque-
aniversário do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS). Esse
valor passou de R$ 2 mil para R$
500. Além disso, o banco disponi-
biliza desde terça-feira (28) a ante-
cipação dessa modalidade de sa-
que. Os trabalhadores podem an-
tecipar até três anos do saque-
aniversário de forma totalmente
digital, diretamente pelo aplicati-

vo Caixa Tem.
O empréstimo é disponibilizado

aos clientes que fizeram a adesão
ao saque-aniversário do FGTS, de
contas ativas ou inativas do FGTS.
Também é preciso indicar a Caixa
como instituição financeira autori-
zada a oferecer a linha de antecipa-
ção do saque-aniversário, procedi-
mento que também pode ser feito
pelo Caixa Tem.

Os valores antecipados ficam
disponíveis ao cliente no dia útil

seguinte à contratação. Na data
do pagamento do saque-aniver-
sário é feito o débito de forma au-
tomática na conta FGTS do traba-
lhador, liquidando da operação.
Segundo a Caixa, não há impacto
na capacidade de pagamento da
pessoa ou na possibilidade de
contratar outras linhas de crédito
no banco.

É preciso estar com o Caixa
Tem instalado no aparelho celular
e o cadastro atualizado para soli-

citar a antecipação. O banco não
exige avaliação de risco de crédi-
to, permitindo a contratação mes-
mo para clientes com restrição
cadastral. A taxa de juros é de
1,49% ao mês.

Saque-aniversário
O saque-aniversário permite a

retirada de parte do saldo de qual-
quer conta ativa ou inativa do FGTS
a cada ano, no mês de aniversário,
em troca de não receber parte do
que tem direito em caso de demis-

são sem justa causa.
O dinheiro poderá ser retirado

até dois meses depois do mês de
aniversário. O valor a ser liberado
varia conforme o saldo de cada
conta em nome do trabalhador.
Além de um percentual, ele rece-
berá um adicional fixo, conforme
o total na conta. O valor a ser sa-
cado varia de 50% do saldo sem
parcela adicional, para contas de
até R$ 500, a 5% do saldo e adici-
onal de R$ 2,9 mil para contas com

mais de R$ 20 mil.
Ao retirar uma parcela do FGTS

a cada ano, o trabalhador deixará
de receber o valor depositado pela
empresa caso seja demitido sem
justa causa. O pagamento da mul-
ta de 40% nessas situações está
mantido. As demais possibilidades
de saque do FGTS – como compra
de imóveis, aposentadoria e doen-
ças graves – não são afetadas pelo
saque-aniversário. (Agencia Bra-
sil)

Goiás: chuvas em Cavalcante deixam 400 famílias desabrigadas
Cerca de 400 famílias foram afe-

tadas pelas fortes chuvas que caí-
ram nos últimos dias no município
de Cavalcante, em Goiás. De acor-
do com o governo estadual, as
chuvas provocaram alagamento e
destruíram pontes, deixando mui-
tos desabrigados e isolados. Uma
operação de ajuda foi montada e

cerca de 600 cobertores e 600 ces-
tas básicas serão entregues nos
próximos dias às famílias atingidas
pelas chuvas.

Os cobertores e alimentos
serão distribuídos para morado-
res das comunidades quilombo-
las do Vão das Almas, Vão do
Moleque e do Rio Bonito, locali-

zados na região da Chapada dos
Veadeiros. As chuvas abriram
uma cratera na rodovia que liga
Alto Paraíso de Goiás a Teresina
de Goiás. Além de Cavalcante, o
município de Niquelândia, no
norte do estado, também foi atin-
gido e duas pontes foram derru-
badas pelas águas.

Tocantins
No estado vizinho, Tocan-

tins, a preocupação é com o vo-
lume de água do Rio Tocantins e
de diversos afluentes, que subiu
após as chuvas dos últimos dias.
A cheia no rio atingiu os municí-
pios de Miracema, Paranã, Peixe
e Rio dos Bois. Até o momento,

78 pessoas desses municípios
precisaram ser retiradas de suas
casas e levadas para alojamen-
tos temporários ou casas de pa-
rentes, como medida de seguran-
ça.

Na terça-feira (28), o governa-
dor em exercício do Estado do To-
cantins, Wanderlei Barbosa, deter-

minou a distribuição de 1000 ces-
tas básicas às famílias impactadas
pela cheia do rio. De acordo com a
Secretaria de Estado do Trabalho
e Desenvolvimento Social, serão
distribuídas 550 cestas em Paranã,
100 em Peixe, 200 em Miracema e
150 em Rio dos Bois. (Agencia Bra-
sil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

RIO BRANCO RUGBY CLUBE – CNPJ (MF) 54.530.548/0001-72
O presidente do RIO BRANCO RUGBY CLUBE, no uso de suas atribuições legais,
convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 12 de fevereiro de 2022, Sábado, às 10:30 em primeira chamada e às
11:00 em segunda chamada, em formato virtual através do link fornecido abaixo
(Microsoft Teams), com a seguinte ordem do dia : 1. Eleição da Mesa que irá conduzir
a assembleia, nos termos do Estatuto Social; 2. Leitura da Ata da Assembleia anterior;
3. Apresentação do Relatório Anual da Diretoria, referentes ao ano fiscal de 2021; 4.
Discussão e Aprovação das Contas e Análise do Parecer do Conselho Fiscal, referentes
às contas apresentadas; 5. Eleição dos Membros da Diretoria, com a eleição de
Presidente, Vice-Presidente de Gestão, Vice-Presidente de Esporte e Vice-Presidente
Financeiro; e 5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Os pedidos de registro de
chapa, para concorrer ao pleito, devem ser protocolizados na Secretaria do Clube ou
enviada para ou encaminhados para o e-mail diretoria@rbrc.com.br, com até 20 dias
de antecedência da data designada, com a indicação para todos os cargos citados,
nos termos do artigo 24, § 2º do Estatuto Social, observando-se as exigências
previstas no §3 do mesmo dispositivo. A Assembleia será realizada através da
plataforma Microsoft Teams (instrução anexa), e poderá ser acessada através do link
abaixo:https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%253ameeting_OGNkODRhNGEtZDM4Ny00YjgyLTlkNDUtMzdkYWI1ZjdiZjY3%2540thread.v2/
0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b1051c4b-3b94-41ab-9441-
e73a72342fdd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229367a6aa-894d-4982-8138-
57cb68a17ac0%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0LWXah8Gv4Cfl7s-
6Zxs_A
É recomendável que a inscrição dos participantes seja realizada com o mínimo de 24
horas de antecedência da assembleia. Relembro-os que votam os Sócios titulares há
mais de um ano, maiores de 16 (dezesseis) anos, quites com os cofres sociais e em
pleno gozo de seus direitos associativos.

Marcelo Higino Alves da Silveira (Diretor-Presidente)

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIII S.A.
CNPJ/ME nº 40.997.807/0001-65 – NIRE 35.300.565.436 – Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: 1.1. Em 29/12/2021, às 10h00, na sede social, Rua Bandeira Paulista, nº 600, 
conjunto 44, sala 14, São Paulo-SP, compareceram todos os acionistas da Travessia Securitizadora de 
Créditos Financeiros XXIII S.A. (“Companhia” ou “Emissora”) e, como representam a totalidade de seu 
capital social, foi dispensada a publicação da convocação. 2. Mesa: Presidente, Vinicius Bernardes Basile 
Silveira Stopa (“Presidente”); e Secretário, Luis Philipe Camano Passos (“Secretário”). 3. Ordem do Dia: 
3.1. Composta a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a AGE da Companhia (“Assembleia”), passando 
a ler os itens da ordem do dia a serem objeto de deliberação na presente Assembleia: (i) aprovar a reali-
zação, pela Companhia, da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, para colocação privada 
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); (ii) autorização aos diretores da Companhia para praticar 
atos necessários para a realização e efetivação da deliberação descrita no item (i) acima, bem como 
celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Emissão, incluindo, mas sem limitação, a 
escritura de emissão das Debêntures; e (iii) ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia relacionados à Emissão. 4. Deliberações: 4.1. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. 
Presidente submeteu à apreciação dos Srs. Acionistas os assuntos da ordem do dia. Após os esclareci-
mentos prestados acerca da necessidade de realização da Emissão, os Acionistas deliberaram, por una-
nimidade: (i) aprovar a realização, pela Companhia, da Emissão, de acordo com os seguintes termos e 
condições, a serem detalhados e regulados por meio da celebração da “Escritura Particular da 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a Ser Convolada em Espé-
cie Com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada da Travessia Securitizadora de Créditos 
Financeiros XXIII S.A.” (“Escritura de Emissão”): a) Número da Emissão: esta será a 1ª emissão de 
debêntures da Companhia; b) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; c) Valor Total 
da Emissão: valor total da Emissão será de até R$100.000.000,00; d) Quantidade de Debêntures: serão 
emitidas até 100.000 Debêntures; e) Destinação dos Recursos: os recursos captados por meio da 
Emissão serão utilizados pela Emissora para Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados 
pela Emissora para: (i) pagamento dos custos da Emissão conforme indicados pela Companhia; e (ii) para 
a aquisição dos créditos financeiros a serem adquiridos com os recursos das Debêntures, e que repre-
sentarão quando adquiridos o Lastro das Debêntures e serão objeto da Cessão Fiduciária em garantia das 
Debêntures; f) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de colocação 
privada; g) Agente de Cobrança: A NPL Brasil Gestão de Ativos Financeiros S.A., inscrita no CNPJ sob o 
nº 18.583.505/0001-91, atuará como agente de cobrança dos Créditos Financeiros; h) Valor Nominal 
Unitário: o Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão das Debêntures, das Debêntures será de R$1.000,00; 
i) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 29/12/2021 
(“Data de Emissão”); j) Prazo e Data de Vencimento: o vencimento das Debêntures ocorrerá ao término 
do prazo de 6 anos contados da Data de Emissão das Debêntures, vencendo-se na Data de Vencimento 
das Debêntures, qual seja, 29/12/2027. Na ocasião do vencimento, a Emissora se obriga a proceder ao 
pagamento das Debêntures, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido do Prêmio das Debêntures, conforme 
definido abaixo, devidos e calculados na forma prevista na Escritura, conforme os recursos a serem 
recebidos na Conta Centralizadora; k) Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: as 
Debêntures serão da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou de certificados. 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 Emissora. Deverão constar do “Livro 
de Registro de Titularidade de Debêntures”, no mínimo, as seguintes informações: (i) o número de Debên-
tures de titularidade de cada Debenturista; e (ii) qualificação de cada Debenturista conforme consta do 
preâmbulo da Escritura de Emissão e, caso disponível, endereço eletrônico (e-mail); l) Conversibilidade 
e Permutabilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, 

nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; 
m) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei nº 6.404/76; 
n) Subscrição e Integralização: As Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas a qualquer tempo, 
até a Data de Vencimento das Debêntures, mediante assinatura de boletim de subscrição de acordo com 
o modelo previsto na Escritura de Emissão. A aquisição dos Créditos Financeiros, pela Companhia, está 
condicionada à integralização das Debêntures, de modo que os Créditos Financeiros encontrar-se-ão 
expressos em cada um dos respectivos Boletins de Subscrição assinados pelo Debenturista e a integra-
lização condicionada à assinatura do respectivo Termo de Cessão. A integralização das Debêntures no 
mercado primário será realizada mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a Conta Centra-
lizadora ou mediante cessão de Créditos Financeiros; o) Preço de Integralização: as Debêntures serão 
integralizadas, a qualquer tempo, a partir da data de subscrição das Debêntures (cada uma, individualmente, 
“Data de Integralização”). A integralização das Debêntures ocorrerá em cada Data de Integralização, à 
vista, em moeda corrente nacional ou mediante cessão de Créditos Financeiros, pelo Valor Nominal Uni-
tário, considerando que não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures. As 
Debêntures que não forem integralizadas terão a respectiva subscrição e boletins de subscrição cance-
lados; p) Direito de Preferência: não há qualquer direito de preferência na subscrição das Debêntures; 
q) Atualização do Valor Nominal Unitário e Prêmio de Participação: o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures não será objetivo de atualização monetária. Observados os termos da Escritura de Emissão, 
o Debenturista receberá na Data de Vencimento ou na data de Resgate Antecipado (conforme definido na 
Escritura de Emissão) das Debêntures, conforme o caso, um prêmio correspondente ao montante de 
recursos disponíveis na Conta Centralizadora da Emissora acrescido dos Créditos Financeiros de titularidade 
da Emissora vinculados à Emissão na Data de Vencimento ou na data do Resgate Antecipado das Debên-
tures, conforme o caso (“Prêmio das Debêntures”); r) Remuneração: a remuneração das Debêntures 
contemplará juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% da Taxa DI, incidente 
sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, e calculados de forma exponencial e cumulativa 
utilizando-se o critério pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data da 1ª Integralização ou 
a Data de Pagamento imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último (inclusive), até a data do seu 
efetivo pagamento (exclusive) (“Remuneração”); s) Pagamentos Condicionados e Ordem de Alocação 
dos Recursos Decorrentes da Realização dos Créditos Financeiros: observado o disposto na Escritura 
de Emissão e nos termos do artigo 5º da Resolução CMN 2.686/00, a obrigação da Emissora de efetuar o 
pagamento do Valor Nominal Unitário, da Remuneração e do Prêmio das Debêntures está exclusivamente 
condicionada à realização dos Créditos Financeiros a serem adquiridos pela Emissora e vinculados à 
Emissão, os quais são, nesta data, cedidos fiduciariamente em garantia ao adimplemento das obrigações 
assumidas pela Emissora na Escritura. Observado o disposto na Escritura de Emissão, a partir da Data de 
Emissão e até a Data de Vencimento, sempre preservada a manutenção da boa ordem das funções de 
securitização inerentes ao objeto social da Emissora e os direitos, garantias e prerrogativas dos Debentu-
ristas, os recursos existentes na conta da emissão serão alocados na seguinte ordem (“Ordem de Aloca-
ção de Recursos”): I) Pagamento de despesas da operação; II) Recomposição do Fundo de Despesas, caso 
aplicável; III) Pagamento da parcela de Remuneração; IV) Pagamento do Prêmio das Debêntures; e V) 
Amortização do Valor Nominal Unitário ou resgate das Debêntures, caso aplicável; t) Repactuação: não 
haverá repactuação das Debêntures; u) Amortização do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitá-
rio das Debêntures será pago na Data de Vencimento das Debêntures, ressalvada a hipótese de Aquisição 
Facultativa, de Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures, de Amortização Extraordinária ou de 
Resgate Antecipado das Debêntures. e observado o disposto na Escritura de Emissão; v) Amortização 
Extraordinária e Resgate Antecipado: as Debêntures deverão ser amortizadas extraordinariamente ou 
resgatadas antecipadamente, a qualquer tempo, conforme aprovação em Assembleia Geral de Debentu-
ristas. A amortização extraordinária, limitada a 98% do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário), ou o resgate antecipado facultativo das Debêntures, serão realizados, conforme o caso, 
mediante o envio de comunicado pela Emissora ao Debenturista neste sentido, com antecedência mínima 
de 5 Dias Úteis da respectiva data de pagamento (“Amortização Extraordinária” e “Resgate Antecipado”, 

respectivamente) e observado o previsto na Escritura de Emissão. w) Local de Pagamento: os pagamen-
tos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 
para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem 
custodiadas eletronicamente na B3: (a) na sede da Emissora; ou (b) conforme o caso, pelo agente de 
liquidação, caso aplicável; x) Garantia Real: em garantia do pagamento integral e pontual das obrigações 
assumidas pela Companhia sob as Debêntures (“Obrigações Garantidas”), nos termos do Contrato de 
Cessão Fiduciária, a Companhia cederá fiduciariamente ao Debenturista: (i) os Créditos Financeiros, 
conforme acima definido, de sua titularidade, incluindo todos os seus acessórios e garantias; (ii) todos os 
direitos da Emissora sobre a Conta Centralizadora; e (iii) eventuais Investimentos Permitidos (conforme 
definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) realizados com os Créditos Financeiros depositados ou de 
outra forma recepcionados na Conta Centralizadora, incluindo todos os juros, atualização monetária, demais 
produtos, frutos e rendimentos, bem como recursos resultantes das amortizações e resgates de tais 
aplicações e investimentos (“Ativos Cedidos”); y) Dação em Pagamento de Direitos Creditórios: na 
hipótese de não pagamento dos Créditos Financeiros adquiridos pela Companhia e que constituem o 
Lastro das Debêntures, conforme descrito na Escritura de Emissão, até a Data de Vencimento das Debên-
tures, a Emissora deverá comunicar a ocorrência do evento ao Debenturista, qual seja, o não pagamento 
dos Créditos Financeiros, e prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. O Debenturista deverá 
adotar todas as medidas necessária para fins de recuperação dos Créditos Financeiros em caso de 
inadimplemento, o que poderá incluir, entre outras medidas: (i) a cobrança judicial ou extrajudicial dos 
respectivos Créditos Financeiros não pagos; (ii) a alienação dos respectivos Créditos Financeiros não pagos; 
(iii) o Vencimento Antecipado das Debêntures, a Amortização Extraordinária ou o Resgate Antecipado das 
Debêntures, mediante a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso 
contra a Companhia, no limite e na proporção dos seus créditos, dos respectivos Créditos Financeiros não 
realizados nos respectivos vencimentos; (iv) o aguardo do pagamento dos Créditos Financeiros não rea-
lizados e dos demais valores devidos aos Debenturistas; e (v) o exercício de quaisquer outros direitos 
previstos no Contrato de Cessão Fiduciária. Para fins de clareza, caso seja declarado inadimplência das 
Debêntures, ocorrerá de forma automática a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e 
sem direito de regresso contra a Companhia, no limite e na proporção dos seus créditos, dos respectivos 
Créditos Financeiros não pagos nos respectivos vencimentos. Em caso de dação em pagamento dos 
Créditos Financeiros, a dação em pagamento será fora do âmbito da B3; z) Demais Características: as 
demais características das Debêntures estarão descritas na Escritura de Emissão; (ii) autorizar a Diretoria 
da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão acima deliberada, 
inclusive, mas não somente: a) celebrar a Escritura de Emissão, de acordo com as condições determina-
das nesta Assembleia e outras que os diretores entendam necessárias; b) negociar todos os termos e 
condições que venham a ser aplicáveis à Emissão, inclusive contratação dos sistemas de distribuição e 
negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário, caso aplicável, e, dentre outros, dos 
seguintes prestadores de serviços: (1) assessor jurídico; e (2) eventuais outras instituições, fixando-lhes 
os respectivos honorários; c) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui con-
substanciadas, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e assinar os documentos necessários 
à efetivação da Emissão, inclusive, dentre outros, a publicação e o registro dos documentos de natureza 
societária perante os órgãos competentes e a tomada das medidas necessárias perante quaisquer órgãos 
ou autarquias junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação da 
Emissão; e d) ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. e) aprovar e ratifi-
car todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Emissão. 5. Lavratura e 
Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata, que, lida, achada conforme e aprovada, foi por todos os presentes assinada no Livro 
Próprio. São Paulo, 29/12/2021. Assinaturas: Mesa: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa – Presidente 
da Mesa; Luis Philipe Camano Passos – Secretário da Mesa. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira 
Ltda.; Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 13/01/2022 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA,
SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-
97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

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

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

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA,

seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal
ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais.

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

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

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

São Paulo, 21 de Dezembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

21, 30/12/2021 e 13/01/2022

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.

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

CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Cancelamento de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis do 

Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. agendada para 04 
de janeiro de 2022 e de Nova Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de 

Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. 
Nos dias 11, 14 e 15 de dezembro de 2021, foi publicado edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares de 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A., agendada 
para o dia 04 de janeiro de 2022 às 15h, nos termos da Cláusula 12.1 do “Termo de Securitização de Créditos do 
Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 20ª (vigésima) Emissão de CRA da Planeta Securitizadora S.A., 
Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Tecsoil Automação e Sistemas S.A.” (“Termo de Securitização” e 
“AGT Convocada”), para deliberar sobre a alteração do termo defi nido de “Dívida Líquida” constante nos CDCA. No 
entanto, a ordem do dia constante do edital de convocação da AGT Convocada necessita ser complementado, conforme 
Ordem do Dia proposta abaixo, para complementar a defi nição de “Dívida Líquida” constantes na Ordem do Dia. Assim, 
fi cam informados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos 
CRA”) em circulação da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e 
“CRA”, respectivamente), nos termos do Termo de Securitização, que fi ca cancelada a AGT Convocada, 
bem como o respectivo edital de convocação publicado nos dias 11, 14 e 15 de dezembro de 2021. Ato 
contínuo, fi cam convocados os senhores Titulares dos CRA, nos termos do Termo de Securitização, a se reunirem em 1ª 
(primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 20 de janeiro de 2022, às 
14h30 (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, 
sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”), 
por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: 
(i) Autorização para alteração do termo defi nido “Dívida Líquida” nos CDCA, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: (a) CDCA Série A:  “Dívida Líquida: Signifi ca o valor correspondente às somas das operações (i) bancárias 
da Emitente, incluindo desconto/antecipação de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias), adiantamento a 
depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro em geral em 
moeda nacional ou estrangeira, contas rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor, compror, leasing, fi name 
e leaseback, e outras operações registradas no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, 
com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/ou operações de natureza similar), desde que (a) referidos mútuos 
conversíveis não contenham qualquer previsão e/ou resultem em uma obrigação de pagamento da Emitente aos 
respectivos credores (a título de vencimento (antecipado ou não), amortização, juros, rendimentos, entre outros) em 
moeda nacional ou estrangeira, antes da quitação integral deste CDCA e/ou do CRA; e (b) em caso de evento de 
inadimplemento que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente referidos mútuos sejam, em qualquer 
hipótese, subordinados aos pagamentos deste CDCA; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente fi gura como 
devedora, incluindo mas não se limitando a operações com emissão de notas promissórias, debêntures (exceto debêntures 
conversíveis que tenham (a) prazo de vencimento superior ao vencimento do CDCA Série B; (b) seus pagamentos 
subordinados aos pagamentos do CDCA Série B; ou (c) pagamentos anteriores aos pagamentos do CDCA Série B, apenas 
caso estes pagamentos ocorram por conta de qualquer aporte de recursos no capital social da Emitente e desde que 
esta continue cumprindo com os Índices Financeiros previstos neste CDCA), certifi cados de recebíveis do agronegócio 
ou imobiliário, deduzidas as aplicações fi nanceiras e disponibilidades.” (b) CDCA Série B:  “Dívida Líquida: Signifi ca 
o valor correspondente às somas das operações (i) bancárias da Emitente, incluindo desconto/antecipação de recebíveis 
(duplicatas, cheques e notas promissórias), adiantamento a depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC 
e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro em geral em moeda nacional ou estrangeira, contas rotativas (conta 
garantida, cheque especial), vendor, compror, leasing, fi name e leaseback, e outras operações registradas no Sistema 
de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/ou 
operações de natureza similar), desde que (a) referidos mútuos conversíveis não contenham qualquer previsão e/ou 
resultem em uma obrigação de pagamento da Emitente aos respectivos credores (a título de vencimento (antecipado 
ou não), amortização, juros, rendimentos, entre outros) em moeda nacional ou estrangeira, antes da quitação integral 
deste CDCA e/ou do CRA; e (b) em caso de evento de inadimplemento que resulte na instauração de concurso de 
credores da Emitente referidos mútuos sejam, em qualquer hipótese, subordinados aos pagamentos deste CDCA; e (ii) 
de mercado de capitais, nas quais a Emitente fi gura como devedora, incluindo mas não se limitando a operações com 
emissão de notas promissórias, debêntures (exceto debêntures conversíveis que tenham (a) prazo de vencimento superior 
ao vencimento deste CDCA; (b) seus pagamentos subordinados aos pagamentos deste CDCA; ou (c) pagamentos 
anteriores aos pagamentos deste CDCA, apenas caso estes pagamentos ocorram por conta de qualquer aporte de 
recursos no capital social da Emitente e desde que esta continue cumprindo com os Índices Financeiros previstos neste 
CDCA), certifi cados de recebíveis do agronegócio ou imobiliário, deduzidas as aplicações fi nanceiras e disponibilidades.” 
(ii) Autorização para a Securitizadora, o Agente Fiduciário e as demais partes envolvidas na emissão dos CRA a praticarem 
todos os atos necessários para a viabilização das deliberações acima. Termos iniciados em letra maiúscula e que não 
estão aqui defi nidos têm o signifi cado atribuído a eles no Termos de Securitização. A Emissora ressalta que a Assembleia, 
em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários 
votos favoráveis dos titulares dos CRA em Circulação presentes à reunião que representem a maioria dos presentes em 
Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo 
Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e 
spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização 
da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) 
pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade 
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua 
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou 
assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, 
acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, 
cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e 
assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração 
deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º 
da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será 
disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer 
o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la 
à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@
simplifi cpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, 
de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares 
dos CRA que tiverem sua presença 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. 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, 30 de dezembro de 2021.
Planeta Securitizadora S.A.

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

CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Cancelamento de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis do 

Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. agendada para
04 de janeiro de 2022 e de Nova Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados

de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. 
Nos dias 11, 14 e 15 de dezembro de 2021, foi publicado edital de convocação Assembleia Geral dos Titulares de Certi-
fi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A., agendada para o dia 
04 de janeiro de 2022, nos termos da Cláusula 12.1 do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Pri-
meira) Série da 14ª (décima quarta) Emissão de CRA da Planeta Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agrone-
gócio Devidos pela Tecsoil Automação e Sistemas S.A.” (“Termo de Securitização” e “AGT Convocada”). No entanto, a 
ordem do dia constante do edital de convocação da AGT Convocada necessita ser complementada, conforme Ordem do 
Dia proposta abaixo. Assim, fi cam informados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizado-
ra S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do Termo de Securitização, que fi ca cance-
lada a AGT Convocada, bem como o respectivo edital de convocação publicado nos dias 11, 14 e 15 de 
dezembro de 2021. Ato contínuo, fi cam convocados os senhores Titulares dos CRA, nos termos do Termo de Securi-
tização, a se reunirem em 1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 20 
de janeiro de 2022, às 14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na platafor-
ma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM 
nº 625/2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias 
constantes na Ordem do Dia: (i) Autorização para renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado do CDCA e 
consequentemente dos CRA, de acordo com o disposto no item “(ix)” da Cláusula 9.2, “Vencimento Antecipado”, do 
CDCA c/c com a cláusula 12.5.1.1 do Termo de Securitização em decorrência da emissão pela STEC Participações 
S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Abrahão Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Ara-
çatuba, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 29.739.460/0001-18 (“Stec”), em 20 de dezembro de 2021, de 
nota conversível em outros títulos de dívida e/ou em ações de emissão da Stec, acionista da Tecsoil, em favor de um fun-
do de investimento gerido pela Unbox Capital Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (“Fundo Unbox”) no valor de até 
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (“Financiamento Ponte”); (ii) Aprovação prévia para renúncia ao di-
reito de declarar o vencimento antecipado do CDCA, e consequentemente dos CRA, de acordo com o disposto no item 
“(ix)” da Cláusula 9.2, “Vencimento Antecipado”, do CDCA c/c com a cláusula 12.5.1.1 do Termo de Securitização em 
decorrência da futura emissão pela Stec de debêntures, notas ou outros instrumentos conversíveis em ações da Stec em 
favor de (a) Fundo Unbox; e (b) outros fundos internacionais no valor de até R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta 
milhões de reais) (“Financiamento”); (iii) Autorização para celebração do futuro aditamento ao acordo de acionistas vi-
gente da Stec, para implementação das alterações decorrentes da consumação do Financiamento Ponte, do Financia-
mento e da conversão dos instrumentos conversíveis emitidos pela Stec sob o Financiamento Ponte e sob o Financia-
mento em ações de emissão de Stec; (iv) Autorização para alteração do termo defi nido “Dívida Líquida” no CDCA, que 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Dívida Líquida: Signifi ca o valor correspondente às somas das operações (i) 
bancárias da Emitente, incluindo desconto/ antecipação de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias), adian-
tamento a depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro 
em geral em moeda nacional ou estrangeira, contas rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor, compror, lea-
sing, fi name e leaseback, e outras operações registradas no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central 
do Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/ou operações de natureza similar), desde que (a) referidos 
mútuos conversíveis não contenham qualquer previsão e/ou resultem em uma obrigação de pagamento da Emitente 
aos respectivos credores (a título de vencimento (antecipado ou não), amortização, juros, rendimentos, entre outros) em 
moeda nacional ou estrangeira, antes da quitação integral deste CDCA e/ou do CRA; e (b) em caso de evento de ina-
dimplemento que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente referidos mútuos sejam, em qualquer hi-
pótese, subordinados aos pagamentos deste CDCA; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente fi gura como de-
vedora, incluindo mas não se limitando a operações com emissão de notas promissórias, debêntures (exceto debêntu-
res conversíveis que tenham (a) prazo de vencimento superior ao vencimento deste CDCA; (b) seus pagamentos subor-
dinados aos pagamentos deste CDCA; ou (c) pagamentos anteriores aos pagamentos deste CDCA, apenas caso estes 
pagamentos ocorram por conta de qualquer aporte de recursos no capital social da Emitente e desde que esta continue 
cumprindo com os Índices Financeiros previstos neste CDCA), certifi cados de recebíveis do agronegócio ou imobiliário, 
deduzidas as aplicações fi nanceiras e disponibilidades.” (v) Autorização para a Securitizadora, o Agente Fiduciário e as 
demais partes envolvidas na emissão dos CRA a praticarem todos os atos necessários para a viabilização das delibera-
ções acima. Termos iniciados em letra maiúscula e que não estão aqui defi nidos têm o signifi cado atribuído a eles no 
Termos de Securitização. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presen-
ça de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, 
sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis dos titulares dos CRA em Circula-
ção presentes à reunião que representem a maioria dos presentes em Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, 
o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio 
eletrônico para jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com os documentos de re-
presentação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular representação, 
serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade 
com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procu-
ração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do docu-
mento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma re-
conhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto 
ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação 
legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e 
assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de iden-
tidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo 
sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário 
ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à 
realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. 
O Titular de CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com 
seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.
com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representa-
ção indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da 
Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença 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. 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, 30 de dezembro de 2021.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

Travessia Holding S.A.
CNPJ/ME 39.809.063/0001-29 NIRE 35.300.559.371

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 23/12/2021, às 10:00 horas, na sede social da Travessia Holding S.A. (“Companhia”), 
na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Itaim Bibi, conjunto 44, Sala 10, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: 
(i) Travessia Assessoria Financeira Ltda., sociedade limitada com sede na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, 
Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Economia (“CNPJ”) sob nº 26.264,237/0001-73, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.230.155.471, neste ato representada por seu administrador, Sr. Vinícius 
Bernardes Basile Silveira Stopa, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.393.860-2 SSP- SP, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 218.718.568-09; e (ii) Vinícius Bernardes Basile Silveira 
Stopa, acima qualificado. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa 
e secretariados pelo Sr. Luis Philipe Camano Passos. 4. Ordem Do Dia e Deliberações: O Sr. Presidente declarou 
instalada a assembleia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, foram deliberadas e aprovadas as 
seguintes matérias: (i) Os acionistas desejam aprovar a alteração das Cláusulas 3.3.1, 3.4.1 e 3.18.1.1 do “Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Com 
Garantia Real, para Colocação Privada, da Travessia Holding S.A.”, celebrada em 08/12/2021 (“Escritura de Emissão”, 
“Debêntures”), de modo a alterar, respectivamente: (a) o Valor Total da Emissão de R$ 7.100.000,00, na Data da Emissão 
para R$10.000.000,00, na Data da Emissão; (b) a Quantidade de Debêntures que passará de 7.100 Debêntures para 
10.000 Debêntures; e (c) as disposições acerca do Limite de Amortização Extraordinária, as quais passarão a vigorar 
com a seguinte redação: “3.3. Valor Total da Emissão. 3.3.1. O valor total da Emissão será de R$ 10.000.000,00, na 
Data da Emissão. 3.4. Quantidade de Debêntures. 3.4.1. Serão emitidas 10.000 Debêntures no âmbito da Emissão.” (...) 
“3.18.1.1. A Amortização Extraordinária estará limitada ao valor de R$7.000.000,00 do Valor Nominal Unitário (“Limite da 
Amortização Extraordinária”), devendo o residual de R$3.000.000,00 do Valor Nominal Unitário ser objeto de Amortização 
Programada, na Data de Vencimento, conforme e caso seja aplicável.” (ii) Os acionistas, em virtude do disposto no item (i) 
acima, autorizam a Companhia a celebrar, em conjunto com o Debenturista (conforme definida na Escritura de Emissão), 
todos os documentos e atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima, caso aprovadas, incluindo, mas 
não se limitando, ao aditamento à Escritura de Emissão. 5. Encerramento: Deliberados todos os itens contidos na Ordem 
do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa deu por encerrado os trabalhos, agradecendo a presença 
de todos, pedindo-me que lavrasse a presente ata, a qual vai assinada por mim, Luis Philipe Camano Passos, Secretário 
da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, pelos acionistas e Diretores eleitos. Assi-
naturas: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa – Presidente da Mesa; Luis Philipe Camano Passos – Secretário 
da Mesa. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira Ltda., neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. 
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa.

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO - CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68 - NIRE 35.300.052.463

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Dezembro de 2021
1. Local, Data e Hora: De modo presencial, aos 14 dias do mês de dezembro de 2021, às 11:00 horas, na sede da 
Azevedo & Travassos S.A. (“Companhia”) localizada na Rua Vicente Antônio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP: 
02.955-080, Capital do Estado de São Paulo. 2. Convocação: Nos termos do Artigo 124, § 1º, II, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) os editais de convocação foram publicados no 
Caderno Empresarial do Diário Ofi cial do Estado de São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021, nas páginas 43, 
29 e 27, respectivamente, e no jornal “O Dia” nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021, nas páginas 05, 05 e 06, 
respectivamente (“Edital de Convocação”). 3. Presenças: Presente os acionistas titulares de 9.115.267 de ações 
ordinárias, representativas de 50,2219% do capital social com direito a voto da Companhia, bem como os acionistas 
titulares de 2.659.197 ações preferenciais, representativas de 7,3256% do capital social sem direito a voto da Companhia, 
conforme registros e assinaturas no Livro de Registro de Presença dos Acionistas. Presentes, também, o Presidente do 
Conselho de Administração e os representantes da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 59.527.788/0001-31. 4. Mesa: Em conformidade com o Artigo 22, caput, do Estatuto Social da Companhia, assumiu a 
Presidência dos trabalhos, o Senhor Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente do Conselho de Administração, que 
convidou a mim, Cesar Matteus Rizzo da Silva, para secretariar os trabalhos. 5. Instalação: Verifi cado o quórum legal, o 
Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária. 6. Ordem do Dia: a) ratifi cação da aquisição, 
pela Companhia, da Heftos Óleo e Gás Construções S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.125.700/0001-24, sociedade por 
ações constituída na forma de Unidade Produtiva Isolada – UPI (“Operação” e “UPI Heftos”, respectivamente) realizada 
por meio de processo competitivo no âmbito da recuperação judicial da UTC Participações S.A. – Em Recuperação Judicial 
e determinadas empresas de seu grupo econômico (“Recuperação Judicial” e “Grupo UTC”, respectivamente); e b) (i) 
ratifi cação da nomeação e contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
59.527.788/0001-31 (“Avaliador”), empresa especializada contratada pela administração da Companhia para a 
elaboração do laudo de avaliação da UPI Heftos, conforme previsto no Artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, em 
razão da Operação (“Laudo de Avaliação”), e (ii) aprovação do Laudo de Avaliação. 7. Deliberações: Deliberou-se pela 
lavratura da presente ata pela forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei das 
Sociedades por Ações, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes. Dando-se 
prosseguimento aos trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram postas em discussão e votação e tomadas as seguintes 
deliberações: a): foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 9.115.267 votos a favor, 0 votos 
contrários e 0 abstenções, a aprovação da Operação e aquisição da UPI Heftos; b): (i) foi aprovada, por unanimidade, tendo 
sido computados 9.115.267 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a ratifi cação da nomeação e contratação do 
Avaliador para a elaboração do Laudo de Avaliação, e (ii) foi aprovado, por unanimidade, tendo sido computados 
9.115.267 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, o Laudo de Avaliação. 8. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a 
presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, bem como autorizado o seu arquivamento 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo com a sua posterior publicação omitindo-se as assinaturas dos acionistas 
presentes e/ou dos seus representantes legais. O Mapa Sintético da Votação segue como anexo à presente ata. São Paulo, 
14 de dezembro de 2021. Gabriel Antônio Soares Freire Júnior - Presidente; Cesar Matteus Rizzo da Silva - 
Secretário. JUCESP nº 660.406/21-4 em 22.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MACHADINHO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 22.686.342/0001-40 NIRE nº 35.300.478.843  
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DATA, HORA: Realizada em 
28/10/2021, às 10h00. ASSEMBLEIA DIGITAL: Nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 79, 
de 14/04/2020, a Assembleia foi feita inteiramente digital, em virtude da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19), que impossibilitou a presença dos acionistas no mesmo ambiente. A ata desta Assembleia 
e sua versão livro foram assinadas eletronicamente pelos acionistas representando 100% do capital 
social votante. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação, da presença dos acionistas 
representando 100% do capital social. MESA: Presidente, Lívio Hagime Kuze e Secretário, Armando 
Sérgio Antunes da Silva. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade dos 
acionistas foi aprovada: (i) com fulcro no artigo 204 da Lei 6.404/76 e no artigo 20 do Estatuto Social da 
Companhia, e com base no balanço patrimonial levantado em 30/09/2021, a declaração e distribuição 
de dividendos intercalares no montante total de R$ 10.324.536,93 sendo que (i) R$ 8.259.629,54 
serão pagos aos acionistas detentores de ações preferenciais, correspondente a R$ 1,30867633 por 
ação preferencial; e (ii) R$ 2.064.907,39 serão pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias, 
correspondente a R$ 0,08102690 por ação ordinária. Os dividendos serão pagos aos acionistas, em 
moeda corrente nacional, até o dia 12/11/2021, sem atualização, com base na posição acionária na data 
desta Assembleia, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir do dia útil imediatamente 
posterior à realização desta Assembleia; e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para que possa 
todas as providências e praticar todos os atos necessários para distribuição e pagamento mencionado 
no item (i) acima. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar. Armando Sérgio Antunes da Silva - 
Secretário. JUCESP nº 542.533/21-2 em 10/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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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.

Procon-SP noti-
fica Claro sobre
falhas em seus

canais de atendi-
mento

O Procon-SP informou que
notificou a empresa Claro S/A
pedindo esclarecimentos sobre
notícias veiculadas na impren-
sa informando falhas em seus
canais de atendimento. Segun-
do o órgão, consumidores rela-
taram dificuldades para realiza-
ção de recarga de celular, blo-
queio de linhas móveis em caso
de roubo, entre outros.

“A empresa deverá explicar
por quais razões os consumido-
res ficaram impossibilitados de
entrar em contato com a opera-
dora, que tipos de atendimen-
tos foram afetados e prejudica-
dos, por quanto tempo perdura
o problema, quais providências
foram adotadas para solução
das demandas, além de esclare-
cer qual plano de ação foi ado-
tado para ressarcimento dos
valores relativos aos serviços
não prestados”, disse o Procon-
SP em nota.

Também em nota, a Claro in-
formou que “houve uma insta-
bilidade sistêmica, que já foi so-
lucionada, e os serviços de aten-
dimento ao consumidor que fo-
ram impactados já estão funcio-
nando normalmente.” (Agencia
Brasil)



Pandemia restringe festas de
réveillon em todo país

Nacional
Jornal O DIA SP
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Então olhei para o campo e vi o Brasil ...
- Quero saber apresenta:

“... agronegócio de São Paulo foi mais forte do que todas as
crises e pandemia, geadas, frio Intenso, incêndios e problemas hi-
droenergéticos não barraram crescimento da agropecuária paulista
e de suas exportações. Fábio de Salles Meirelles, presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Fa-
esp), enfatiza a resiliência e capacidade de superação dos produto-
res rurais paulistas, num cenário de imensa dificuldade. “os obstá-
culos enfrentados, porém, não impediram que o setor crescesse
13,1% de janeiro a setembro de 2021 em relação aos primeiros
nove meses do ano passado”, salienta. Resultados positivos tam-
bém se observam no comércio exterior: no acumulado de janeiro a
outubro, o valor das exportações do agro de São Paulo foi de U$S
15,87 bilhões, significando aumento de 10% na comparação com o
mesmo período de 2020...” (FaespSenar)

* A agropecuária prossegue trabalhando?
* O Estado de São Paulo é bom exemplo?
* O agro paulista não parou?

Agropecuária paulista se manteve num nível elevado mesmo com
a pandemia da Covid-19

Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), da Esalq/USP, mostra que o PIB do agronegócio de São
Paulo avançou 8,27% em 2020, em plena pandemia. A previsão para
a safra 2021/2022 é um crescimento de 3,9% da àrea plantada, com
um incremento de 18,3% na produção, com 10,25 milhões de to-
neladas. Só o amendoim deverá ser 12% superior com 168 mil hec-
tares. Para o milho, a expectativa é de que sejam produzidas 1,84
milhão de toneladas, enquanto para o feijão, 110,2 mil toneladas. A
previsão de colheita para a soja 2021/22 deve alcançar 4,49 mi-
lhões de toneladas, contra as 4,29 milhões de toneladas recordes
do período passado, indicando aumento de 4,6% frente aos resulta-
dos anteriores.

- Por agora é isto. Ótimo 2022, forte abraço com paz e saú-
de. Até a próxima palavra Brasiliana.
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las regras, eventos de grande
porte em locais fechados deve-
rão cumprir a capacidade de até
2,5 mil pessoas. Em locais aber-
tos, serão permitidas até 5 mil
pessoas.

A festa também foi cancela-
da em Porto Alegre. A comemo-
ração seria realizada na Orla do
Guaíba em homenagem aos 250
anos da capital. Diante da disse-
minação da variante Ômicron, a
prefeitura decidiu não promover
shows para evitar aglomeração

de pessoas na região da Usina do
Gasômetro, onde a festa seria
realizada.

Em Boa Vista, a festa não foi
cancelada. A prefeitura divulgou
na semana passada a programa-
ção musical para o dia 31. Os
shows ocorrerão no Parque do
Rio Branco, a partir das 17h.

No Rio de Janeiro, estão
previstos dez pontos de queima
de fogos pela cidade. Em Co-
pacabana, a queima terá 16 mi-
nutos e será acompanhada de

um espetáculo piromusical, no
qual a história da cidade será
contada por meio de música
ambiente. Foram instaladas tor-
res de som na orla. Para evitar
aglomerações, no entanto, a
prefeitura impôs várias restri-
ções à circulação de pessoas,
como o fechamento das esta-
ções de metrô, próximo à praia
de Copacabana.

Em Balneário Camboriú
(SC), um dos destinos preferi-
dos no Sul do país, a festa da vi-

INSS vai priorizar atendimento em
cidades atingidas por chuvas na BA

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) informou na
quarta-feira (29) que vai dar pri-
oridade à análise de benefícios
de segurados que moram nas ci-
dades atingidas pelas chuvas na
Bahia. As fortes chuvas na região
ao longo das últimas semanas
deixaram 21 mortos e mais de
77 mil pessoas desalojadas ou
desabrigadas, segundo o balan-
ço mais recente. Ao todo, cerca
de 130 municípios decretaram
situação de emergência.

Nesse primeiro momento,
segundo o governo federal, a
ação será realizada em 48 agên-
cias da previdência social (APS)
localizadas nos municípios bai-
anos mais gravemente afetados.
As agências estão divididas nas
Gerências Executivas de Feira
de Santana, Itabuna, Vitória da
Conquista e Santo Antônio de
Jesus. São 46.350 pedidos de
benefícios previdenciários e as-
sistenciais. Servidores do Insti-
tuto de diferentes regiões do
Brasil vão ajudar na análise des-
ses requerimentos.

Ainda de acordo com o ór-
gão, mais da metade dos pedi-
dos é de benefícios assistenci-

ais (24.687) para idosos e pes-
soas com deficiência. Estes se-
rão os primeiros a serem anali-
sados. Os demais requerimen-
tos incluem pedidos de aposen-
tadorias, pensões, auxílios-re-
clusão, salário maternidade,
benefícios por incapacidade e
seguro defeso.

“Em breve, todas as APS do
estado da BA devem ser contem-
pladas pela ação, além das cida-
des mineiras que também estão
em situação de calamidade”, in-
formou o Ministério do Traba-
lho e Previdência (MTP).

Seguro-desemprego
O governo federal também

anunciou o pagamento de duas
parcelas adicionais de seguro-
desemprego aos trabalhadores
segurados, dispensados entre
os meses de junho a dezembro
de 2021, nos municípios decla-
rados em situação de emergên-
cia pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR) na
Bahia e de Minas Gerais. O ob-
jetivo é diminuir os efeitos do
desemprego. A previsão é que
15 mil trabalhadores sejam
contemplados, com transferên-
cias de valores que somam R$

40,3 milhões.
Segundo o Ministério do Tra-

balho e Previdência, o processo
de liberação das parcelas adici-
onais será automático e os tra-
balhadores poderão inclusive
acessar a Carteira de Trabalho
Digital ou o Portal Gov.Br para
verificarem o valor do benefício
e data da liberação de cada uma
das parcelas a que terá direito.

Abono Salarial
Outra medida anunciada é o

adiantamento do pagamento do
abono salarial aos trabalhadores
cujos empregadores possuem
domicílio nos municípios de-
clarados pelo MDR em situa-
ção de emergência tanto na
Bahia quanto em Minas Gerais.
A medida abrange 107,8 mil tra-
balhadores da região, com re-
passe estimado em torno de R$
101,9 milhões, informou o
Ministério do Trabalho e Em-
prego. O pagamento do Abono
Salarial PIS é efetuado pela
Caixa Econômica Federal e do
Abono Salarial PASEP, pelo
Banco do Brasil.

Esse adiantamento, no entan-
to, ainda depende de deliberação
pelo Conselho Deliberativo do

Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (Codefat), o que deve ocor-
rer no início de janeiro. O Con-
selho também vai definir o ca-
lendário de pagamento do abo-
no. Normalmente, o pagamento
desses benefícios leva em con-
ta o mês de nascimento do tra-
balhador (PIS) ou o dígito final
do número de inscrição (PA-
SEP). Mesmo assim, a pasta as-
segurou que moradores das re-
giões atingidas pelas chuvas re-
ceberão o abono nas primeiras
datas do calendário.

O Abono Salarial, no valor de
até um salário-mínimo anual, é
pago proporcionalmente aos
meses trabalhados aos emprega-
dos de empregadores contribu-
intes do PIS/PASEP. Os trabalha-
dores beneficiados são os que
recebem até dois salários-míni-
mos mensais, trabalharam com
carteira assinada ou foram no-
meados em cargo público, por
pelo menos 30 dias no ano-base,
sejam cadastrados há pelo me-
nos cinco anos no PIS/PASEP e
foram informados corretamen-
te na Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais). (Agencia
Brasil)

Governo reconhece
dois municípios em

situação de
emergência na Bahia

O Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR)
reconheceu na quarta-feira
(29) situação de emergência
em Apuarema (BA) e Ribeira
do Pombal (BA). Com o re-
conhecimento, a Bahia tem
126 municípios afetados pe-
las fortes chuvas que atingi-
ram o estado.

Além dos municípios baia-
nos, a pasta, por meio da De-
fesa Civil Nacional, também
reconheceu a situação emer-
gencial em Alvinópolis (MG),
Frei Inocêncio (MG) e Vargem
Alta (ES).

A medida permitirá que as
prefeituras possam solicitar re-
cursos ao governo federal para
serem destinados à população
atingida pelo desastre.

Verão chuvoso
A chegada do Verão e a pre-

visão de chuvas intensas em
quase todo o país ligaram o
alerta para o risco de situações
de calamidade e emergências
nos estados e municípios.

De acordo com o Instituto
Nacional de Meteorologia (In-

met), o mês de dezembro de
2021 é considerado o mais
chuvoso em 15 anos. Na Bahia
e no Espírito Santo, as fortes
chuvas foram provocadas pelo
fenômeno da Zona de Conver-
gência do Atlântico Sul
(ZCAS), que provoca a perma-
nência de nuvens sobre uma
determinada área por até qua-
tro dias consecutivos.

Sistema integrado
Para monitorar as situa-

ções de calamidade por todo
o país, o Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR)
possui o Sistema Integrado de
Informações sobre Desastres
(S2iD). Pela plataforma, esta-
dos e municípios podem regis-
trar ocorrências e solicitar ao
governo federal o reconheci-
mento de situação de emer-
gência ou estado de calamida-
de pública.

Pela plataforma, o municí-
pio deverá preencher um mo-
delo de ofício que está dispo-
nível na página, solicitar o ca-
dastro e finalizar o processo.
(Agencia Brasil)

O surgimento da variante
Ômicron do novo coronavírus
restringiu as festas de réveillon
em todo o país. Pelo menos 20
capitais cancelaram a realização
de shows e eventos artísticos
para evitar a aglomeração de pes-
soas. No entanto, em algumas
capitais, a queima de fogos foi
mantida.

Em Recife, está programada
somente a queima de fogos na
praia de Boa Viagem, com 17
minutos de duração, e em outros

bairros da cidade. Quatro balsas
estão espalhadas pela orla da ci-
dade para garantir o espetáculo,
que será realizado com fogos
sem ruídos. Um decreto muni-
cipal proibiu a utilização de ar-
tefatos que provoquem poluição
sonora em eventos promovidos
pelo governo local.

Além de não realizar a festa
de réveillon neste ano, a prefei-
tura de Fortaleza publicou um
decreto para fixar o limite de
público em festas privadas. Pe-

rada do ano terá um show piro-
técnico de 15 minutos. A conta-
gem regressiva será realizada na
roda gigante, um dos cartões
postais da cidade. O governo lo-
cal espera que a rede hoteleira
tenha ocupação de 100% dos
quartos disponíveis.

De acordo com o último le-
vantamento do Ministério da
Saúde, divulgado na terça-feira
(28), o Brasil registrou 77 ca-
sos da variante Ômicron. (Agen-
cia Brasil)

Consulta sobre vacinação infantil
é questão pacificada, diz ministro

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, considerou na
quarta-feira (29) pacificada a
polêmica em relação à consulta
pública sobre vacinação do pú-
blico infantil. Após a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) ter recomendado a va-
cinação dessa faixa etária com
imunizante da Pfizer, o Minis-
tério da Saúde decidiu abrir uma
consulta pública sobre a neces-
sidade de imunização de crian-
ças de cinco a 11 anos contra a
covid-19.

“Isso é um assunto já paci-
ficado. A recomendação do Mi-
nistério da Saúde está aí para
que todos os brasileiros tomem
conhecimento, para que a soci-
edade civil possa se manifestar.
A consulta pública é um instru-
mento da democracia, amplia a
discussão sobre o tema e dá
mais tranquilidade aos pais para
que eles possam levar os seus
filhos às salas de vacinação”,
defendeu Queiroga em entre-
vista a jornalistas.

A consulta começou na últi-
ma quinta-feira (23) e ficará dis-
ponível até 2 de janeiro. A ex-
pectativa é de que no dia 5 seja
divulgado o resultado.

Ao ser questionado sobre
estados que já anunciaram que
não devem seguir a recomenda-
ção do Ministério para que cri-
anças, a partir de 5 anos, sejam

imunizadas mediante prescrição
médica, Queiroga cobrou que os
estados se manifestem na con-
sulta pública. “Governadores fa-
lam em prescrição (médica),
prefeitos falam em prescrição.
Pelo que eu sei, a grande maio-
ria deles não é médico, então
eles estão interferindo nas suas
secretarias estaduais e munici-
pais”, criticou.

Campanha
Durante a entrevista, Quei-

roga avaliou que o Brasil avan-
çou muito na campanha de vaci-
nação contra a covid-19. “A po-
pulação brasileira avançou bas-
tante na nossa campanha de imu-
nização: 80% da população va-
cinável, ou seja, aqueles acima
de 12 anos, tomaram duas doses
de vacina. Isso mostra o grande
sucesso da nossa campanha de
vacinação. E o principal ponto
para essa campanha ter sucesso

é a liberdade dos brasileiros em
buscar as políticas públicas”,
destacou.

Ainda sobre a imunização
contra o coronavírus no país, o
ministro da Saúde reconheceu
que três estados brasileiros -
Amapá, Roraima, Maranhão -
ainda estão abaixo da média de
cobertura vacinal do país e pre-
ocupam a pasta. Segundo o mi-
nistro, no Maranhão a situação
só não é mais difícil por causa
da capital, São Luís, onde o ín-
dice de vacinação é alto.

Bahia
Marcelo Queiroga voltou a

dizer que a pasta está concentra-
da em socorrer o povo baiano
castigado pelas fortes chuvas
que atingem o estado. “Vamos
trabalhar hoje na perspectiva de
termos mais recursos para a saú-
de pública na Bahia. Vamos for-
talecer a atenção primária com

médicos e também a atenção es-
pecializada. Estou com uma
equipe técnica discutindo esse
assunto para ver como podemos
fortalecer o estado com recur-
sos financeiros”, ressaltou.

O ministro da Saúde acres-
centou que já há médicos emer-
gencistas da Força Nacional na
região, e que médicos da aten-
ção primária devem chegar à
Bahia na primeira semana de ja-
neiro para fortalecer as ações de
saúde.

Bolsonaro
Após o contato do presi-

dente Jair Bolsonaro com pes-
soas diagnosticadas com co-
vid-19, Marcelo Queiroga dis-
se que conversou com o pre-
sidente por telefone e que “ele
está ótimo”.

Na terça-feira (28), o depu-
tado federal Coronel Armando
(PSL-SC) testou positivo para
covid-19. O diagnóstico ocorreu
um dia após o parlamentar se en-
contrar com o presidente em
São Francisco do Sul (SC), onde
Bolsonaro descansa com a famí-
lia. “O presidente está ótimo.
Aliás, contato com pessoas que
têm covid todos nós temos e,
muitas vezes, a gente nem sabe,
porque boa parte é assintomáti-
ca”, minimizou Queiroga em
entrevista à imprensa na frente
do Ministério da Saúde, em Bra-
sília. (Agencia Brasil)

O governo federal publicou
na quarta-feira (29) no Diário
Oficial da União (DOU) uma
portaria que prorroga até 31 de
dezembro de 2022 as medidas
excepcionais para a concessão
do Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC) para pessoas com
deficiência. O texto alterou uma
lei de junho deste ano que pre-
via a adoção dessas medidas até
31 de dezembro de 2021.

Em razão da pandemia de co-
vid-19, a legislação determinou
a possibilidade do uso de video-

Portaria prorroga regras de concessão
do BPC a pessoas com deficiência

conferência para realização da
avaliação social para a concessão
e revisão do benefício.

A portaria, assinada pelos
ministérios da Cidadania e do
Trabalho e Previdência, também
diz que poderá ser aplicado o
padrão médio da avaliação soci-
al para a concessão ou manuten-
ção do benefício desde que a
avaliação médica já tenha sido
realizada e constatado o impe-
dimento de longo prazo.

Pelo padrão médio, é possí-
vel deduzir da renda familiar bru-

ta gastos com saúde, como tra-
tamentos médicos, medicamen-
tos, fraldas, alimentos especiais,
entre outros e que não estão dis-
poníveis gratuitamente no Siste-
ma Único de Saúde (SUS) ou no
Único de Assistência Social
(SUAS).

O BPC concede um salário
mínimo por mês ao idoso com
idade igual ou superior a 65 anos
ou às pessoas com deficiência
de qualquer idade. Para ter aces-
so ao benefício é necessário que
a renda por pessoa do grupo fa-

miliar seja igual ou menor que
um quarto do salário-mínimo.

No caso da pessoa com de-
ficiência, além da renda, também
há uma avaliação médica e soci-
al no Instituto Nacional do Se-
guro Social para comprovar se a
condição causa algum tipo de
impedimento, seja de natureza
física, mental, intelectual ou
sensorial de longo prazo, com
efeitos por pelo menos 2 anos e
que impeçam a pessoa de ter um
pleno convívio social. (Agencia
Brasil)
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