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Setor público brasileiro tem
superávit de R$ 15 bilhões

Novo Marco Legal do Câmbio é
sancionado pelo presidente
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Ministério da Saúde anuncia  repasse
de R$ 12,7 milhões para a Bahia

Instituições federais não
podem exigir vacina contra

covid-19, diz MEC
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,57
Venda:       5,57

Turismo
Compra:   5,61
Venda:       5,73

Compra:   6,31
Venda:       6,31

Covid-19
ofuscará

comemorações
de ano-novo
no mundo
A Covid-19 irá ofuscar as

comemorações de ano-novo
em todo o mundo pelo segun-
do ano consecutivo nesta sex-
ta-feira (31), já que governos
de muitos países reduzem fes-
tividades às pressas na tentati-
va de conter o contágio desen-
freado.

As infecções globais do
novo coronavírus atingiram
uma alta recorde no último
período de sete dias, com qua-
se 1 milhão de casos diários
detectados em média entre 23
e 29 de dezembro - cerca de
100 mil a mais do que o pico
anterior registrado na quarta-
feira, de acordo com dados da
Reuters.

Vários países registraram
altas históricas durante as 24
horas anteriores, entre eles Ar-
gentina, Austrália, Bolívia, Es-
tados Unidos, França e Itália,
agora que a variante Ômicron
se espalha sem controle.

Embora estudos levem a
crer que ela é menos mortal do
que algumas variantes anteri-
ores, muitas autoridades de
saúde preferem não arriscar,
dizendo às pessoas que a me-
lhor maneira de receber 2022
é em casa com muito poucos
convidados, de preferência to-
dos vacinados.

Na Europa, onde quase 1
milhão de pessoas morreram
de covid-19 nos últimos 12
meses, shows e queimas de
fogos de artifício tradicionais
que costumam atrair milhões
de pessoas às ruas foram can-
celados na maioria das grandes
cidades, incluindo Londres,
Paris, Zurique, Bruxelas, Var-
sóvia e Roma.

Autoridades da Índia come-
çaram a impor regras rigoro-
sas na quinta-feira (29) para
evitar aglomerações, aplican-
do toques de recolher notur-
nos em todas as grandes cida-
des e ordenando que os restau-
rantes limitem a quantidade de
clientes.

“Está se vendo que as reu-
niões sociais estão acontecen-
do de maneira irrestrita, que as
pessoas estão desdenhando
todas as normas de distancia-
mento social”, disse Rajesh
Tope, ministro da Saúde de
Maharashtra, Estado do oeste
indiano cuja capital é Mumbai.
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Esporte

Rodrigo Luppi/Maykel
Justo começam o Rally

Dakar, no sábado

Dupla, em novembro, no Abu Dhabi Desert Challenge:
oitavo nos UTVs
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O maior e mais desafiador
rali do planeta terá início nes-
te sábado, 1º, e acontece até
14/1 na Arábia Saudita, e os
brasileiros Rodrigo Luppi/
Maykel Justo, da equipe Luppi
Rally Team, estão preparados
para encarar as 12 etapas da 44ª
edição do  Dakar. A dupla que
competirá nos UTVs, pela ca-
tegoria T4, está em Jeddah, a
segunda maior cidade do país,
onde acontecerá o Prólogo
que definirá a ordem de larga-
da e terá um percurso de 19
km. Será apenas um aqueci-
mento dos motores para uma
jornada de 8.375 km, dos quais
4.258 de trechos cronometra-
dos. Pelo terceiro ano conse-
cutivo o Dakar acontece na
Arábia Saudita e terá até 70%
do percurso inédito, sendo que
as temidas dunas estarão pre-
sentes em todas as etapas.

Com os resultados positi-
vos desta temporada em pro-
vas internacionais, a dupla pau-
lista – Luppi reside em Vinhe-
do, enquanto Justo em Taubaté

– irá competir no Rally Dakar
com um Can-Am Maverick
XRS, preparado pela South
Racing. O sonho virou reali-
dade para Luppi, que fará sua
estreia na competição, após
duas décadas de off-road e
contará com a navegação do
experiente Justo que tem 10
participações no Dakar no
currículo.

“Certamente é a realiza-
ção de um sonho para qual-
quer piloto de rali estar neste
grid e chegou a minha vez.
Este ano fizemos provas na
Argentina, no Marrocos e em
Abu Dhabi com foco no
Dakar. Não será tarefa fácil,
mas nosso objetivo é manter
um bom ritmo de prova, com-
pletar todo o roteiro e vamos
lutar para finalizar em boa
posição em nossa categoria”,
explica Luppi, bicampeão do
Sertões.

Em fevereiro, na Argenti-
na, a dupla foi Campeã do
South American Rally Race,
na geral dos UTVs.  Página 6

Marilson dos Santos irá puxar
pelotão de colaboradores da

Prevent/NewOn na São Silvestre

Marilson Gomes dos Santos
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Depois de tantas glórias e
conquistas como fundista,
Marilson Gomes dos Santos
terá uma nova função neste fim
de ano. Três vezes campeão na
Corrida de São Silvestre, a
mais tradicional do país, Ma-
rilson estará novamente na pro-
va em 2021, porém, dessa vez,
não como competidor e, sim,
líder de um pelotão de 10 pes-
soas entre atletas de outras
modalidades, colaboradores e
médicos da Prevent/NewOn,
patrocinadora do evento.

Marilson está entusiasma-
do com a experiência de vol-
tar a uma edição da São Silves-
tre, que acontece tradicional-
mente em São Paulo (SP),
onde foi campeão em 2003,
2005 e 2010.

“Para mim vai ser uma
grande honra participar com o
pessoal da Prevent Senior. Na
verdade, eu não imaginava cor-
rer a São Silvestre novamente
e, por esse motivo, vai ser
muito bacana porque vou cor-
rer com pessoas que também
entendem muito de esporte,

como os médicos da NewOn e
Prevent Senior. Essa é uma tur-
ma que nos ajuda muito em ter-
mos de evolução, tanto aos atle-
tas profissionais, como os ama-
dores”, disse Marilson.

O ex-fundista ainda falou so-
bre a proximidade com a equipe
que irá compor esse pelotão or-
ganizado pela NewOn. “É muito
legal retribuir isso juntamente
com essa galera e tenho certeza
que vai ser muito bom também
correr uma São Silvestre agora
de uma forma diferente do que
eu estava acostumado, daquele
compromisso de brigar por vitó-
ria. Agora é curtir um pouco mais
a prova, aproveitando bastante e
torcer para que todos façam uma
boa prova, aproveitem esse mo-
mento da competição e saiam
felizes com a São Silvestre”, de-
sejou Marilson.

O ginasta Leonardo Souza,
que é um apaixonado por corri-
da de rua, está contando os dias
para a prova. “Sempre gostei
muito de correr, mas como nos-
so treino na Ginástica é muito
intenso nunca tive a oportunida-

de de realmente fazer um treino
longo. Quando veio a pandemia
e fecharam todos os ginásios, e
a única atividade permitida de
vez em quando era ao ar livre,
comecei a correr na rua”, con-
tou Leonardo.

O atleta está preparado, mas
sabe que deve enfrentar dificul-
dades. “A São Silvestre é um
evento que o Brasil inteiro para
no último dia do ano para ver
os maiores corredores do mun-
do e a galera que faz toda aque-
la festa. Nessa preparação co-
mecei a correr na rua há umas
duas, três semanas, conversei
com o meu preparador físico e
o treinador, já que é uma mo-
dalidade completamente dife-
rente. Estamos fazendo um tra-
balho intenso para eu conseguir
correr bem essa prova”, afir-
mou o ginasta.

Leonardo está confiante em
um bom desempenho, especial-
mente por ter um ícone da cor-
rida ao seu lado. “Depois que eu
descobri que o Marilson ia pu-
xar o nosso pelotão foi um in-
centivo maior. Ele é um multi-
campeão e estar ali ao nosso lado
com certeza vai dar um gás a mais
para a gente conseguir comple-
tar bem a prova”, disse Leonar-
do, que acredita que os aprendi-
zados com a Ginástica serão
úteis neste momento.

“Acredito que a principal ha-
bilidade que eu desenvolvi na gi-
nástica que vai me ajudar na São
Silvestre é a resiliência. Estou
tendo que trabalhar, lutar e me
preparar bem. Além da resiliên-
cia, acho que condicionamento
físico, que nós atletas de elite
temos, também vai ser funda-
mental”, opinou Leonardo Sou-
za.     Página 6

O Ministério da Saúde au-
torizou um novo repasse no
valor de R$ 12,7 milhões para
atender famílias que vivem nos
municípios afetados pelas for-
tes chuvas na Bahia. Segundo
a assessoria da pasta, o valor
será repassado a partir da pu-
blicação de uma segunda por-
taria assinada pelo ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, na
quinta-feira (30). “Os recursos
vão dar suporte ao estado na
vigilância em saúde nesse mo-
mento em que houve um au-

mento no número de cidades
em situação de emergência por
conta das fortes chuvas” ex-
plicou o ministério por meio de
nota.

Além dos recursos, o mi-
nistério está enviando mais 28
kits chamados de vigidesastres,
com medicamentos, vacinas e
outros insumos, para as cida-
des baianas atingidas. O quan-
titativo é suficiente para aten-
der mais de 14 mil pessoas e
se soma aos outros já entre-
gues para a região.   Página 4

Publicado novo pacote de
benefícios para apoiar a

retomada econômica em SP
O Governo de São Paulo pu-

blicou na quarta-feira (29) de-
cretos que integram o pacote de
benefícios fiscais concedidos
pelo Estado para apoiar a reto-
mada econômica. Além de fo-
mentar o desenvolvimento eco-
nômico de vários setores com
redução de carga tributária, as
normas também trazem em seu
escopo medidas ambientais e

sociais. É o caso da isenção do
Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
a partir de 1º de janeiro de 2022,
na compra pública de absorven-
tes para distribuição aos muni-
cípios. A medida beneficiará di-
retamente mulheres que não têm
acesso a produtos para manter
uma boa higiene no período da
menstruação.     Página 2

Ipea: investimentos têm
estabilidade no início do

quarto trimestre
Página 3
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Ômicron corresponde
a 64% de casos sequenciados

no Einstein
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para apoiar a retomada econômica
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Governo zera ICMS
para compra pública
de absorventes para
mulheres carentes

O Estado de São Paulo
anunciou a isenção de ICMS
para a compra pública de ab-
sorventes para mulheres em
situação de vulnerabilidade
social. A medida faz parte de
um pacote de benefícios fis-
cais anunciado na quarta-feira
(29), por meio de decretos pu-
blicados no Diário Oficial.

A iniciativa beneficiará di-
retamente mulheres que não
têm acesso a produtos para
manter uma boa higiene no

período da menstruação. São
Paulo foi pioneiro no comba-
te à chamada pobreza menstru-
al em junho deste ano, quando
lançou o programa Dignidade
Íntima para a distribuição de
produtos de absorventes nas
escolas da rede estadual. Em
todo estado foram beneficia-
das mais de 1 milhão de estu-
dantes entre 10 e 18 anos, sen-
do que a prioridade foram as
jovens das camadas mais vul-
neráveis.

O Governo de São Paulo pu-
blicou na quarta-feira (29) de-
cretos que integram o pacote de
benefícios fiscais concedidos
pelo Estado para apoiar a reto-
mada econômica. Além de fo-
mentar o desenvolvimento eco-
nômico de vários setores com
redução de carga tributária, as
normas também trazem em seu
escopo medidas ambientais e
sociais.

É o caso da isenção do Im-
posto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
a partir de 1º de janeiro de 2022,
na compra pública de absorven-
tes para distribuição aos muni-
cípios. A medida beneficiará di-
retamente mulheres que não têm
acesso a produtos para manter
uma boa higiene no período da
menstruação.

São Paulo foi pioneiro no
combate à chamada pobreza
menstrual em junho deste ano,
quando lançou o programa Dig-
nidade Íntima para a distribuição
de produtos de absorventes nas
escolas da rede estadual. Em
todo estado foram beneficiadas
mais de 1 milhão de estudantes
entre 10 e 18 anos, sendo que a
prioridade foram as jovens das
camadas mais vulneráveis.

Outro benefício de importan-
te caráter social diz respeito aos
medicamentos. Neste ano o
Governo de São Paulo anunciou
a isenção de ICMS de medica-
mentos usados nos tratamentos
de diálise, Aids e câncer, ampli-
ando a atenção à saúde, já que
havia assegurado o regime pri-
vilegiado do ICMS aos remédi-
os da cesta básica, medicamen-
tos genéricos e para compras de
insumos de hospitais públicos,

Santas Casas e rede de atendi-
mento do SUS. A desoneração
soma cerca de R$ 2,4 bilhões.

Os pequenos produtores e
avicultores paulistas também
estão sendo beneficiados, res-
pectivamente, com a redução da
base de cálculo na aquisição de
adubos e fertilizantes e com a
suspensão do lançamento do
imposto nas remessas para in-
dustrialização por encomenda
(quando o produtor vende a ave
para o estabelecimento abate-
dor).

Já o viés ecológico pode ser
destacado na isenção do ICMS
nas operações com cimento as-
fáltico feito com um mix de res-
tos de pneus e petróleo destina-
do à fabricação do chamado “as-
falto ecológico”, com menor
impacto ambiental. Os fabrican-
tes de biodiesel, por sua vez, te-
rão o benefício de crédito ou-
torgado de ICMS de forma que
a carga tributária seja 3,33% em
2022 e de 3% a partir de 2023.
Os veículos elétricos passam a
ser incluídos na sistemática da
substituição tributária, passando
a ter tratamento isonômico, e
recolhendo uma alíquota de
12%.

A partir de janeiro de 2022
será reduzida a alíquota de ICMS
de setores geradores de empre-
gos, como indústria de petróleo
e gás natural, que passará de 12%
para isenção na aquisição de
máquinas e equipamentos nas
saídas interestaduais, e sucos e
bebidas naturais, que passará de
13,3% para 3%.

São Paulo também garantiu
plano de apoio econômico, fis-
cal e tarifário a bares, restauran-
tes, academias, salões de beleza

e produção de eventos. O Gover-
no do Estado autorizou a libera-
ção de mais R$ 100 milhões para
os setores mais afetados pela
pandemia em novas linhas de
crédito do Desenvolve SP e do
Banco do Povo.

Outros benefícios
Os decretos publicados na

quarta-feira também antecipam
a redução de ICMS de 2023 para
2022 para outros setores, como
medicamentos e veículos usa-
dos, alimentos, indústria do
agronegócio, fabricantes do se-
tor de informática e eletroele-
trônicos, reprodução animal,
embarcações, cervejarias, leite,
carne e transportes metropoli-
tanos. Nesse último setor, a
isenção de ICMS em operações
internas para máquinas e equipa-
mentos configura uma importan-
te medida do Governo do Esta-
do para que seja concluída a li-
gação entre a linha 13 CPTM e
terminal de passageiros Aero-
porto de Guarulhos (Automated
People Mover).

Dentre as isenções já anun-
ciadas, está também a do Impos-
to sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) para
pessoas com deficiência, que
passa a atender casos de pessoa
portadora de transtorno do es-
pectro do autismo em grau mo-
derado, grave ou gravíssimo, ou
com deficiência física, sensori-
al, intelectual ou mental, mode-
rada, grave ou gravíssima, ou de
seu representante legal. O go-
verno trabalha no processo de
regulamentação para estabele-
cer as regras do benefício. De
acordo com o IBGE, aproxima-
damente 7,2% da população do
Estado tem algum tipo de defi-

ciência. Estima-se ainda que vi-
vam em São Paulo 300 mil pes-
soas com autismo que não en-
traram na classificação do últi-
mo censo.

A concessão de benefícios
fiscais é um instrumento utili-
zado para gerar e preservar em-
pregos, missão que o Governo
de São Paulo considera priori-
tária. A partir de 2019, nesta ges-
tão, foram gerados 900 mil em-
pregos, período em que o Esta-
do cresceu sempre mais do que
o Brasil. Os números de São
Paulo se destacam inclusive em
relação à economia global, sen-
do que o PIB de 2021 (projeta-
do em 7,5%) crescerá acima da
média mundial (6%). Em rela-
ção aos níveis pré-pandemia, a
economia paulista já está 7%
maior.

Algumas dessas medidas de
incentivo econômico já haviam
sido anunciadas em 29 de setem-
bro deste ano pelo Governador
João Doria e foram possíveis
graças à recuperação da capaci-
dade de investimento do Estado,
proporcionada pelo ajuste fiscal
de 2020, além do crescimento
da economia acima da média
nacional. Os benefícios inseri-
dos serão revertidos para au-
mentar a competitividade das
empresas e reduzir o custo em
produtos para população.

Todos os benefícios vigentes
cumprem com o disposto na Lei
Complementar 24/1975 (apro-
vada pelo CONFAZ) ou foram
convalidados nos termos da Lei
Complementar nº 160/2017, que
trouxe regras para celebração de
convênio entre Estados e Distri-
to Federal para convalidação de
benefícios fiscais.

Prefeituras do estado de São
Paulo reajustam tarifas de ônibus
Diversas cidades do estado

de São Paulo vão iniciar o ano
de 2022 com reajuste no trans-
porte público. Na capital paulis-
ta, no entanto, o prefeito Ricar-
do Nunes deu entrevistas recen-
temente informando que vai se-
gurar o preço dos ônibus, por
enquanto.

Em Franco da Rocha, na
Grande São Paulo, a tarifa do
transporte coletivo vai subir a
partir do dia 1º de janeiro e pas-
sará de R$ 4,80 para R$ 5. “Au-
mentar tarifa sempre é a pior
decisão a ser tomada, mas enten-
demos que seria inevitável”, dis-
se a prefeitura, em nota, justifi-
cando que o último aumento
ocorreu em 2019 e que, desde
então, a inflação acumulada já
apontaria para uma tarifa de R$
6,10.

Em Caieiras, a prefeitura di-
vulgou em suas redes sociais que
a passagem passou de R$ 4,80
para R$ 5.

Já em Guarulhos, a passagem
vai subir a partir do dia 2 de ja-
neiro. A tarifa de ônibus para
quem paga em dinheiro passará
de R$ 4,70 para R$ 5. Para quem
utiliza o Bilhete Único, a passa-
gem passará para R$ 4,90. Uma
terceira tarifa, paga pelas empre-
sas através do vale-transporte a
seus funcionários, custará R$
5,50. Por meio de nota, a pre-
feitura de Guarulhos disse que
o reajuste será abaixo da infla-
ção acumulada.

“Neste ano a prefeitura in-
vestiu R$ 71 milhões em subsí-
dios ao sistema de transporte
municipal. Sem esse aporte, a
passagem dos ônibus em Guaru-

lhos custaria R$ 5,52 para todos
os passageiros, inclusive àque-
les que gozam de gratuidades,
como idosos de 65 anos ou
mais, estudantes e professores”,
disse a prefeitura.

Em Diadema, a passagem de
ônibus vai subir, a partir do dia 2
de janeiro, para aqueles que pa-
gam em dinheiro. Nesse caso, o
valor vai passar de R$ 4,65 para
R$ 5,10. Para pagamento em
vale transporte, a tarifa será de
R$ 6. Já para quem usa o cartão
SOU+Diadema, a tarifa perma-
necerá a mesma: R$ 4,25.

Na cidade de Campinas, os
ônibus serão reajustados a par-
tir do dia 3 de janeiro. Com os
novos valores, a tarifa do Bilhe-
te Único Comum passará de R$
4,55 para R$ 5,15. O vale trans-
porte passará de R$ 4,95 para R$

5,60. Os usuários das linhas Cir-
cular-Centro (conhecida como
Linhão da Saúde) que pagavam
R$ 3,30, a partir do reajuste pa-
garão R$ 3,73.

“Para minimizar o impacto
para os usuários do sistema de
transporte, a prefeitura definiu
um reajuste abaixo da inflação
do período. Enquanto o índice
acumulado foi de 16,52% de ju-
lho de 2019 a novembro de
2021, o reajuste aplicado às ta-
rifas foi, em média, de 13,16%”,
justificou a prefeitura.

A cidade de São Caetano do
Sul, na Grande São Paulo, infor-
mou que ainda não vai subir o pre-
ço da passagem. A prefeitura de
Santo André, por sua vez, disse
que não vai subir a tarifa de ôni-
bus em 2022 e que ela permane-
cerá, até 2023, em R$ 4,75.

Governo destina recursos para as
cidades de Santos e Mongaguá

O Governador em exercício
Rodrigo Garcia visitou na quin-
ta-feira (30) as cidades de San-
tos e Mongaguá, na Baixada San-
tista, onde anunciou investimen-
to do Estado da ordem de R$ 30
milhões. Em Santos, Garcia li-
berou recursos para habitação
do município, anunciou o início
da obra de revitalização do Pa-
lácio da Polícia Civil e assinou
autorizo para a construção de
uma unidade da Casa da Mulher.
Já em Mongaguá, entregou a re-
vitalização da orla da praia, com
a praça de eventos Dudu Samba,
autorizou a construção de uma
creche escola e obras de infra-
estrutura urbana. Na ocasião,
também entregou 70 títulos de
propriedade de imóveis que fo-
ram regularizados pelo Progra-
ma Cidade Legal.

Com investimento de R$
10,2 milhões, as obras de revi-
talização do Palácio da Polícia
Civil de Santos terão início no
próximo dia 3. A reforma visa
proporcionar melhores condi-
ções de trabalho aos policiais e
melhor atendimento à popula-
ção, bem como adequar a estru-
tura no quesito acessibilidade.

O Governador em exercício
autorizou aporte de recursos
complementares no valor de R$
8 milhões da Agência Casa Pau-

lista para a construção de 136
moradias na Vila Sapo, em San-
tos. O empreendimento está
sendo viabilizado em parceria
com a Caixa Econômica Fede-
ral. A Casa Paulista é vinculada
à Secretaria de Estado da Habi-
tação e foi criada para fomentar
a habitação de interesse social.

Na cidade de Mongaguá, Ro-
drigo Garcia entregou 70 títulos
de propriedade para famílias do
núcleo Passarela Corintiana. A
partir do recebimento do título,
os moradores passam a ser le-
galmente proprietários de seus
imóveis, antes irregulares.

O Programa Cidade Legal da
Secretaria de Estado da Habita-
ção acelera e desburocratiza o
processo de regularização fun-
diária, sem custo aos municípi-
os e aos moradores. As prefei-
turas recebem apoio técnico
para a regularização de parcela-
mento do solo e de núcleos ha-
bitacionais, públicos ou priva-
dos, para fins residenciais, loca-
lizados em área urbana ou de
expansão urbana.

A iniciativa também oferece
assessoria para intermediar o
registro dos projetos de regula-
rização fundiária urbana nos car-
tórios de imóveis. Além de ga-
rantir segurança jurídica, o pro-
grama leva às famílias de baixa

renda outros benefícios, como
o acesso ao mercado formal de
crédito, a possibilidade de co-
mercialização do imóvel e a
transferência do bem para filhos
ou herdeiros.

A construção de uma nova
unidade do Programa Creche Es-
cola foi autorizada no município
de Mongaguá. Trata-se de uma
parceria entre Secretaria da Edu-
cação do Estado de São Paulo
(Seduc-SP) junto à prefeitura lo-
cal, com um investimento de
mais de R$ 4,6 milhões através
do Plano de Ações Integradas do
Estado de São Paulo (Painsp).

A Creche Escola tem capa-
cidade para atender 130 crian-
ças de 0 a 5 anos. O prédio pos-
sui salas pedagógicas, berçários
com fraldário e lactário, secre-
taria, refeitório, banheiros e área
de serviço. A unidade também
respeita todas as normas de se-
gurança e de acessibilidade.

Com o projeto, o governo
estadual espera expandir o aten-
dimento de alunos dessa faixa
etária, prioritariamente, em lo-
calidades com maior vulnerabi-
lidade social.

Pela Secretaria de Desenvol-
vimento Regional, foi liberado
R$ 6,5 milhões para obras de
infraestrutura. Deste montante,
R$ 765 mil serão destinados

para a construção de uma Casa
da Mulher em Santos. A inicia-
tiva disponibilizará, em parceria
com o município, unidade para
o desenvolvimento de políticas
públicas destinadas à mulher.

Para Mongaguá, foram auto-
rizados R$ 4 milhões para cons-
trução de uma ponte na cidade e
R$ 1,7 milhão pelo Programa
Nossa Rua para pavimentação
asfáltica de vias urbanas de ter-
ra. O Nossa Rua é uma parceria
inédita entre o Governo Estadu-
al e os municípios paulistas para
a aplicação igualitária em obras
de pavimentação asfáltica. Pela
proposta, cada cidade benefici-
ada terá que investir valor equi-
valente ao repasse estadual.

Recursos para o turismo
A obra de revitalização da

orla turística de Mongaguá, com
a praça de eventos Dudu Samba,
foi entregue também em agenda
do Governador em exercício na
cidade. Com investimento de
1,3 milhão, o local ganhou no-
vas guias e sarjetas, pavimenta-
ção, rampas de acessibilidade,
paisagismo, ciclovia, mobiliário
urbano, pintura e sinalização.
Assinado em dezembro de 2019,
o convênio teve R$ 554 mil re-
ais como contrapartida da pre-
feitura, totalizando um convênio
no valor de R$ 1,87 milhão.

HISTÓRIAS

Casal de cristãos e jornalistas (editores do 1º jornal “O Dia”

do Brasil - o de São Paulo, desde 1933), o atual diretor Angelo

Augusto Dell’Agnolo Oliveira (Guto) ...

.
DA
... e a esposa Maria Augusta Viola Ferreira Oliveira (jornalis-

ta responsável) têm tido as Bençãos de DEUS, do Cristo Jesus e

do Espírito Santo. Eles comemoram terem ...

.
IMPRENSA

... vencido - pelo bom combate cristão - não só a pandemia

Covid 19 em 2021, como as crises que afetaram a imprensa e os

jornais diários. É é com este Espírito ...

.
DE
... que o casal vem honrando a História começada pelo avô

do Guto, Augusto de Oliveira. Quanto a esposa e jornalista Ma-

ria Augusta, muito além de editora , levou ...

.
SÃO PAULO

... para o jornalismo as Virtudes Éticas de uma mulher cristã,

que se tornou uma benção na vida do homem que tem como ma-

rido. Segundo a Literatura Bíblica são : ...

.
PAULO
... Humildade, como Maria que se tornou mãe de Jesus pra

que ele cumprisse Sua Missão e se tornasse Nosso Cristo; Co-

ragem do enfrentamento; Sabedoria pra superar ...

.
(BRASIL)

... as crises; Temor a DEUS; Missionária fervorosa e final-

mente Caráter Virtuoso, na família e na sociedade. Por tudo isso,

“O Dia” entra em 2022 no seu abençoado ano 89

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

(Brasil - SP) desde 1992. A coluna - www.cesarneto.com - rece-

beu Medalha Anchieta (Câmara Municipal - São Paulo) e Colar

de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa - Estado São Pau-

lo)

.

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



Setor público brasileiro tem
superávit de R$ 15 bilhões
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Covid-19 ofuscará
comemorações de

ano-novo no mundo
A Covid-19 irá ofuscar as comemorações de ano-novo em

todo o mundo pelo segundo ano consecutivo nesta sexta-feira
(31), já que governos de muitos países reduzem festividades às
pressas na tentativa de conter o contágio desenfreado.

As infecções globais do novo coronavírus atingiram uma alta
recorde no último período de sete dias, com quase 1 milhão de
casos diários detectados em média entre 23 e 29 de dezembro -
cerca de 100 mil a mais do que o pico anterior registrado na
quarta-feira, de acordo com dados da Reuters.

Vários países registraram altas históricas durante as 24 ho-
ras anteriores, entre eles Argentina, Austrália, Bolívia, Estados
Unidos, França e Itália, agora que a variante Ômicron se espalha
sem controle.

Embora estudos levem a crer que ela é menos mortal do que
algumas variantes anteriores, muitas autoridades de saúde prefe-
rem não arriscar, dizendo às pessoas que a melhor maneira de
receber 2022 é em casa com muito poucos convidados, de pre-
ferência todos vacinados.

Na Europa, onde quase 1 milhão de pessoas morreram de
covid-19 nos últimos 12 meses, shows e queimas de fogos de
artifício tradicionais que costumam atrair milhões de pessoas às
ruas foram cancelados na maioria das grandes cidades, incluindo
Londres, Paris, Zurique, Bruxelas, Varsóvia e Roma.

Autoridades da Índia começaram a impor regras rigorosas na
quinta-feira (29) para evitar aglomerações, aplicando toques de
recolher noturnos em todas as grandes cidades e ordenando que
os restaurantes limitem a quantidade de clientes.

“Está se vendo que as reuniões sociais estão acontecendo de
maneira irrestrita, que as pessoas estão desdenhando todas as
normas de distanciamento social”, disse Rajesh Tope, ministro
da Saúde de Maharashtra, Estado do oeste indiano cuja capital é
Mumbai.

No início desta semana, o diretor-geral da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu às
pessoas que repensem seus planos de festas. “É melhor cancelar
agora e comemorar mais tarde do que comemorar agora e la-
mentar mais tarde”.

Apesar da disparada de casos, alguns lugares estão mantendo
suas programações de eventos, como Sydney, a primeira grande
cidade a dar as boas-vindas ao ano-novo, que realizará seu espetá-
culo de queima de fogos sobre a Opera House e Harbour Bridge.

De forma semelhante, Nova York disse que fará sua festa em
Times Square, embora em escala reduzida, com muito menos
pessoas no local para assistir a bola gigante emblemática descer
por um mastro para marcar a chegada de 2022. (Agencia Brasil)

O setor público consolidado
do país registrou superávit pri-
mário de R$ 15 bilhões em no-
vembro, segundo informações
divulgadas na quinta-feira (30).

O resultado foi possível por-
que o Governo Central (Tesou-
ro Nacional, Previdência Social
e Banco Central) obteve supe-
rávit de R$ 3,5 bilhões, enquan-
to os governos estaduais alcan-
çaram R$ 11,7 bilhões de saldo
positivo. Já as empresas estatais
tiveram déficit de R$ 238 mi-
lhões. Em novembro do ano pas-
sado, o resultado no mesmo
mês foi de déficit de R$ 18,1
bilhões.

O resultado primário de
novembro é o melhor desde
novembro de 2013 (quando
tinha sido de R$ 29,8 bilhões).
O resultado primário é forma-
do por receita menos despe-
sas, sem considerar os gastos
com juros.

No acumulado do ano, o se-
tor público consolidado regis-
trou superávit primário de R$
64,6 bilhões, ante déficit de R$
651,1 bilhões no mesmo perío-
do de 2020. Nos últimos doze
meses, o setor público consoli-

dado atingiu superávit primário
de R$ 12,8 bilhões, resultado
que havia sido deficitário em R$
20,4 bilhões no acumulado em
doze meses até outubro.

Na quarta-feira (29), o Te-
souro Nacional informou que o
país caminha para registrar, ain-
da em 2021, o primeiro superá-
vit primário em oito anos.

Juros
Os juros nominais do setor

público consolidado alcançaram
R$ 41,6 bilhões em novembro,
comparativamente a R$ 2 bi-
lhões em novembro de 2020.
Segundo nota do Banco Central,
essa evolução foi influenciada
pelo resultado menos favorável
das operações de swap cambial
no período (ganhos de R$ 25,3
bilhões em novembro de 2020
e de R$ 3 bilhões em novembro
de 2021), e pelo aumento da
taxa Selic.

No acumulado em doze me-
ses, os juros nominais alcança-
ram R$ 418 bilhões (4,86% do
PIB), ante R$313,4 bilhões
(4,23% do PIB) nos doze me-
ses terminados em novembro de
2020. O PIB [Produto Interno
Bruto] é a soma de bens e servi-

ços produzidos pelo país.
O resultado nominal do se-

tor público consolidado, que in-
clui o resultado primário e os
juros nominais apropriados, foi
deficitário em R$ 26,6 bilhões
em novembro de 2021. No acu-
mulado dos últimos doze meses,
o déficit nominal alcançou R$
405,2 bilhões (4,71% do PIB),
ante R$ 398,7 bilhões (4,68%
do PIB) no acumulado até outu-
bro.

Dívida pública
A Dívida Líquida do Setor

Público atingiu 57% do PIB em
novembro (R$ 4,9 trilhões), re-
duzindo-se 0,1 ponto percentu-
al (p.p.) do PIB no mês. Esse re-
sultado refletiu, segundo o BC,
os impactos do crescimento do
PIB nominal (redução de 0,5
p.p.), do superávit primário (re-
dução de 0,2 p.p.) e dos juros
nominais apropriados (aumento
de 0,5 p.p.).

No ano, a relação Dívida Lí-
quida do Setor Público sobre o
PIB reduziu-se 5,5 p.p., evolu-
ção decorrente sobretudo dos
efeitos do crescimento do PIB
nominal (redução de 8,3 p.p.), da
desvalorização cambial acumu-

lada de 8,1% (redução de 1,3
p.p.), do superávit primário (re-
dução de 0,8 p.p.), dos juros no-
minais apropriados (aumento de
4,6 p.p.) e da variação da parida-
de da cesta de moedas que inte-
gram a dívida externa líquida (au-
mento de 0,4 p.p.).

Já a Dívida Bruta do Gover-
no Geral, que compreende go-
verno federal, INSS e governos
estaduais e municipais – atingiu
81,1% do PIB (R$ 7 trilhões)
em novembro, reduzindo-se 1,1
p.p. do PIB no mês.

“Essa evolução decorreu ba-
sicamente dos resgates líquidos
de dívida (redução de 1,0 p.p.),
do crescimento do PIB nominal
(redução de 0,8 p.p.), e da incor-
poração de juros nominais (au-
mento de 0,6 p.p.). No acumu-
lado do ano, a redução de 7,5
p.p. na relação DBGG/PIB de-
correu sobretudo do crescimen-
to do PIB nominal (redução de
11,7 p.p.), dos resgates líquidos
de dívida (redução de 1,4 p.p.),
da incorporação de juros nomi-
nais (aumento de 5,1 p.p.) e da
desvalorização cambial (aumen-
to de 0,5 p.p.)”, informou o BC.
(Agencia Brasil)

Lei que cria o Auxílio Brasil é
publicada no Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que institui o
Auxílio Brasil, programa de as-
sistência financeira a famílias de
baixa renda que substitui o Bol-
sa Família. A nova lei foi publi-
cada na edição quinta-feira (30)
do Diário Oficial da União
(DOU), com dois vetos.

A lei que foi aprovada pelo
Congresso substitui a Medida
Provisória que criou o Auxílio
Brasil, editada em agosto pelo
governo. Entre os vetos presi-
denciais está o artigo 21, que
obrigava o programa a ter dota-
ção orçamentária suficiente para
atender todos os possíveis be-
neficiários.

A justificativa para o veto foi
que “a proposição contraria o
interesse público, pois a vincu-
lação de atendimento de todas as
famílias elegíveis acarretaria em
ampliação das despesas”.

Outro trecho vetado foi o
Capítulo III, artigo 42, da nova
lei, que estabelecia metas para
taxas de pobreza. Nesse caso a
justificativo foi de que o dispo-
sitivo “resultaria em impacto na
despesa pública diante do com-

promisso imposto ao Executivo
para o seu cumprimento, sem a
devida estimativa do seu impac-
to orçamentário”.

Parcelas
Por força da MP publicada

em agosto, os pagamentos do
novo programa social começa-
ram a ser feitos em 17 de no-
vembro pela Caixa Econômica
Federal, com valor médio de R$
217,18.

A partir de dezembro, os be-
neficiários tiveram direito tam-
bém a uma complementação ex-
traordinária, criada via nova MP
publicada no início deste mês.
Com isso, os pagamentos che-
garam a R$ 400.

Um decreto também publi-
cado no DOU da quinta-feira
(30) estendeu esse benefício
extraordinário complementar
até dezembro de 2022.

De início, o Auxílio Brasil
alcança 14,6 milhões de famíli-
as que já eram atendidas pelo
Bolsa Família, mas o governo tra-
balha com a estimativa de aten-
der até 17 milhões de famílias.

Detalhes
São elegíveis para o Auxílio

Brasil:
- famílias em situação de

extrema pobreza, com renda fa-
miliar per capita mensal igual ou
inferior a R$ 105;

- famílias em situação de
pobreza com renda familiar per
capita mensal entre R$ 105,01
e R$ 210 e possuam em sua
composição, necessariamente,
gestantes, nutrizes ou pessoas
com idade até 21 anos que tive-
rem concluído a educação bási-
ca ou estejam nela matriculadas.

O valor que cada família deve
receber varia conforme os dife-
rentes benefícios a que tenham
direito. São eles:

- Benefício Primeira Infân-
cia: no valor de R$ 130 mensais,
é destinado às famílias em situ-
ação de pobreza ou de extrema
pobreza que possuam em sua
composição crianças com ida-
de até 36 meses incompletos,
pago por integrante que se en-
quadre em tal situação;

- Benefício Composição Fa-
miliar: no valor de R$ 65 men-
sais, destinado às famílias em
situação de pobreza ou de extre-
ma pobreza que possuam em sua

composição gestantes, nutrizes
ou pessoas com idade entre 3 e
21 anos incompletos, pago por
integrante que se enquadre em
tal situação;

- Benefício de Superação da
Extrema Pobreza: no valor de
R$ 130, é destinado às famílias
em situação de extrema pobre-
za, cuja renda familiar per capi-
ta mensal, mesmo somada aos
benefícios financeiros previstos
eventualmente recebidos, seja
igual ou inferior ao valor da li-
nha de extrema pobreza;

- Benefício Compensatório
de Transição: concedido às famí-
lias beneficiárias do Programa
Bolsa Família que tiverem redu-
ção no valor financeiro total dos
benefícios recebidos, em decor-
rência do enquadramento na nova
estrutura de benefícios financei-
ros previstos no Auxílio Brasil.

Há ainda benefícios suple-
mentares, que podem ser adici-
onados caso o beneficiário ar-
ranje um emprego ou tenha um
filho que se destaque em com-
petições esportivas ou em com-
petições científicas e acadêmi-
cas. (Agencia Brasil)

Petrobras tenta reverter
suspensão de aumento

do gás em quatro
estados brasileiros

Decisões judiciais determi-
naram a suspensão do reajuste
do preço do gás fornecido pela
Petrobras a distribuidoras de
quatro estados: Rio de Janeiro,
Ceará, Sergipe e Alagoas. A em-
presa informou na quinta-feira
(30), por meio de nota, que ado-
tará as medidas judiciais cabí-
veis nos quatro casos.

As condições contratuais da
Petrobras com a CEG/Naturgy,
do Rio de Janeiro, Cegás (Cea-
rá), Sergás (Sergipe) e Algás
(Alagoas) se encerram nesta
sexta-feira (31). Portanto, os
reajustes seriam válidos a partir
de 1º de janeiro de 2022, de
acordo com a estatal.

“Há vários meses, a Petro-
bras está engajada, de boa-fé, em
negociações de novos contratos
com diversas distribuidoras.
Para oferecer melhores condi-

ções aos clientes, a Petrobras
ofereceu às distribuidoras de
gás natural produtos com pra-
zos de 6 meses, 1 ano, 2 anos e
4 anos e mecanismos contratu-
ais para reduzir a volatilidade
dos preços, como, por exem-
plo, referência de indexadores
ligados ao GNL e ao Brent, op-
ção de parcelamento e possibi-
lidade de redução dos volumes
nos contratos de maior prazo”,
informou a empresa, por meio
de nota.

Segundo a empresa, as deci-
sões da Justiça “abalam a segu-
rança jurídica do ambiente de
negócios, interferindo na livre
formação de preços, colocando
em risco a implementação da
própria abertura do mercado de
gás natural no Brasil e atração
de investimentos no país”.
(Agencia Brasil)

Fies de 2022 oferecerá
110.925 vagas

O Ministério da Educação
(MEC) informou que o número
de vagas para o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) em
2022 será de 110.925, das quais
66.555 no primeiro semestre e
44.370 no segundo semestre,
novas vagas. As informações fo-
ram divulgadas na quarta-feira
(29) pelo comitê gestor do pro-
grama.

“Ao todo serão disponibili-
zadas 110.925 vagas para o exer-
cício de 2022, primeiro ano do
Plano Trienal, período de 2022
a 2024, com aporte de R$ 500
milhões no Fundo Garantidor do
Fies (FG-Fies), provenientes do
orçamento do Ministério da
Educação (MEC)”, informou a
pasta.

O Fies é um programa do go-
verno federal destinado à con-

cessão de financiamento a estu-
dantes regularmente matricula-
dos em cursos superiores não
gratuitos e com avaliação posi-
tiva nos processos conduzidos
pelo MEC. As inscrições para o
Fies ocorrem duas vezes por
ano, antes do início das aulas em
cada semestre.

Para efetuar a inscrição, é
necessário que o estudante te-
nha realizado alguma das edições
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) entre os anos de
2010 e 2020.

Além disso, o participante
precisa ter notas iguais ou aci-
ma de 450 pontos e nota dife-
rente de zero na redação. Outro
critério é o da renda familiar
mensal, que tem que ser de até
três salários mínimos por pes-
soa. (Agencia Brasil)

Ipea: investimentos têm estabilidade
no início do quarto trimestre

O Indicador Mensal de
Formação Bruta de Capital
Fixo, divulgado na quinta-fei-
ra (30) pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea), apresentou crescimen-
to nulo em outubro, em com-
paração com setembro, na sé-
rie com ajuste sazonal, sina-
lizando estabilidade dos in-
vestimentos no início do quar-
to trimestre deste ano.

O trimestre móvel encer-
rado em outubro teve queda de
1,4%, apontando, entretanto,

alta de 21,5% no acumulado
em 12 meses e de 21,3% no
acumulado de 2021. Na com-
paração com iguais períodos
de 2020, o indicador cresceu
10,6% em outubro e 15,2% no
trimestre móvel.

A Formação Bruta de Capi-
tal Fixo (FBCF) é composta
por máquinas e equipamentos,
construção civil e outros ati-
vos fixos. A evolução do indi-
cador representa aumento da
capacidade produtiva da econo-
mia e a reposição da deprecia-

ção do estoque de capital fixo,
explicou a área técnica do Ipea.

O consumo aparente de
máquinas e equipamentos, que
equivale à produção nacional
destinada ao mercado interno
mais importações, caiu 1%
em outubro, encerrando o tri-
mestre móvel com queda de
1,6%. Por componentes, a
produção nacional de máqui-
nas e equipamentos caiu 0,7%
em outubro e a importação
sofreu retração de 2,5%. No
trimestre móvel, houve queda

de 0,7% na produção nacional
e 0,5% nas importações. No
acumulado em 12 meses, a
demanda interna por máquinas
e equipamentos apresentou
aumento de 29,3%.

Os investimentos na cons-
trução civil evoluíram 0,5%
em outubro, na série dessazo-
nalizada. No mês de setembro,
o setor havia recuado 1,7%,
após quatro altas consecutivas,
mas voltou a crescer, apontan-
do avanço de 2,4% no trimes-
tre móvel. (Agencia Brasil)

Novo Marco Legal do Câmbio é
sancionado pelo presidente

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou, sem vetos, a lei que
cria o Novo Marco Legal do
Câmbio. O texto foi publicado
no Diário Oficial da União
(DOU), na edição de quinta-fei-
ra (30), como Lei 14.286/2021,
após ter sido aprovada pelo Se-
nado Federal no último dia 8 de
dezembro. A norma facilita o
uso de moeda brasileira em tran-
sações internacionais e abre es-
paço para bancos e instituições
financeiras brasileiros investi-
rem no exterior recursos capta-
dos no Brasil ou fora do país.

Pela nova lei, instituições
financeiras autorizadas a funci-
onar pelo Banco Central (BC)
poderão usar esse dinheiro para
alocar, investir, financiar ou em-

prestar no território nacional ou
no estrangeiro. Devem ser ob-
servados requisitos e limites de
regulamentos editados pelo
Conselho Monetário Nacional
(CMN) e pelo BC. Segundo o
governo, isso ajudará a financi-
ar importadores de produtos bra-
sileiros.

A nova legislação também
aumenta o limite de dinheiro vivo
que cada passageiro pode portar
ao sair ou entrar no Brasil. O va-
lor passou dos atuais R$ 10 mil
para US$ 10 mil (cerca de R$ 50
mil pelo câmbio atual) ou o equi-
valente em outra moeda.

O marco legal ainda libera
negociações de pequenos valo-
res entre pessoas físicas, que
teve o limite reduzido de US$ 1

mil para US$ 500. A justificati-
va é que a medida pode impulsi-
onar o desenvolvimento de pla-
taformas peer-to-peer para ne-
gociação de câmbio, como vis-
to em outros países.

A proposta também aumenta
os casos em que será permitido
o pagamento em moeda estran-
geira de obrigações devidas no
território nacional. Passam a ser
permitidos os pagamentos de
contratos de arrendamento mer-
cantil (leasing) feitos entre re-
sidentes no Brasil se os recur-
sos forem captados no exterior.

Outro caso incluído é o da
exportação indireta, que ocorre
quando produtores de embala-
gens, montadores ou vendedores
de insumos fornecem esses ma-

teriais ou serviços para empre-
sa exportadora. Os pagamentos
de linhas externas (com dinhei-
ro estrangeiro) de crédito para
as transações desses empresári-
os poderão ser feitos em moe-
da estrangeira.

Em nota, o Banco Central
celebrou a sanção da lei, que
agora entra em vigor. O órgão
avalia que os ganhos de eficiên-
cia no mercado trazido pela nova
legislação impactam de forma
positiva a atração de capitais es-
trangeiros, tanto para investi-
mento no mercado financeiro e
de capitais como para investi-
mento direto, inclusive investi-
mentos de longo prazo e em pro-
jetos de infraestrutura e de con-
cessões. (Agencia Brasil)



Ministério da Saúde anuncia  repasse
de R$ 12,7 milhões para a Bahia
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:17/01/2022 - as: 11:30 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU,
Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,  telefone
(11) 93285-4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário
do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70
de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/
77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento
de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de
08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financeiamento, 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 antencedência necessária a data do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta
do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:B50919 - CONTRATO: 1181641341952 -   EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
SONIA AZEVEDO, BRASILEIRO(A), ASSISTENTE FINANCEIRO, CPF 030.709.658-
06, CI 11.975775 SSP/SP, Solteiro(a) e cônjuge, se casado(a) estiver.
MARCELO TOME DE ABREU , BRASILEIRO (A), BANCARIO, CPF 147.858.508-09
CI:
22.218.975 SSP, Solteiro(a) e cônjuge, se casado(a) estiver.
FLAVIO CLAUDINO FERREIRA, BRASILEIRO (A), METALURGICO, CPF
094.055.298-11 CI: 16.528.239 SSP, Solteiro(a) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 23, LOCALIZADO NO 2º ANDAR,
BLOCO 07, EDIFICIO TUIM,
CONJUNTO RESIDENCIAL CUPECE, A RUA ROLANDO CURTI, Nº 301, VILA SANTA
CATARINA, 42º
SUBDISTRITO JABAQUARA, EM SAO PAULO, SP, CONTENDO A AREA UTIL REAL
DE 48,83M2, AREA COMUM
REAL DE 47,29M2, AREA DE GARAGEM DE 18,68M2, PERFAZENDO A AREA REAL
CONSTRUIDA DE 114,80M2, FRACAO IDEAL DE 0,7877% NO TERRENO
CONDOMINIAL, UMA VAGA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO DESCOBERTO,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 251606,46
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 200000,00

SAO PAULO, 31/12/2021
ARY ANDRE NETO
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Em despacho publicado na
quinta-feira (30) no Diário Ofi-
cial da União (DOU), o minis-
tro da Educação, Milton Ribei-
ro, afirmou que as instituições
de ensino federais não podem
cobrar vacinação contra covid-
19 como condição para o retor-
no às atividades presenciais.

“Não é possível às Institui-
ções Federais de Ensino o esta-
belecimento de exigência de va-
cinação contra a Covid-19 como
condicionante ao retorno das ati-
vidades educacionais presenci-

ais, competindo-lhes a imple-
mentação dos protocolos sani-
tários e a observância das dire-
trizes estabelecidas pela Reso-
lução CNE/CP nº 2, de 5 de
agosto de 2021”, escreveu o
ministro.

Ainda de acordo com o des-
pacho, o entendimento foi alcan-
çado a partir de parecer da con-
sultoria jurídica junto ao Minis-
tério da Educação, que conta com
integrantes da Controladoria-
Geral da União (CGU) e da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU).

A exigência de comprovante de
vacinação para ingresso nas insti-
tuições de ensino seria “um meio
indireto à indução da vacinação
compulsória”, que “somente pode-
ria ser estabelecida por meio de
lei”, acrescentou o ministro.

Tal entendimento se baseia
em uma interpretação da deci-
são do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) nas ações diretas de
inconstitucionalidade sobre o
assunto, que foram julgadas em
dezembro do ano passado. Na
ocasião, contudo, a Corte deci-

diu que a obrigatoriedade da va-
cinação é constitucional.

“No caso das Universidades
e dos Institutos Federais, por se
tratar de entidades integrantes da
Administração Pública Federal,
a exigência somente pode ser
estabelecida mediante lei fede-
ral, tendo em vista se tratar de
questão atinente ao funciona-
mento e à organização adminis-
trativa de tais instituições, de
competência legislativa da
União”, afirmou Milton Ribei-
ro. (Agencia Brasil)

Análise realizada pelo Hos-
pital Israelita Albert Einstein,
em São Paulo, mostrou que
64,7% das amostras do novo
coronavírus sequenciadas pela
instituição nos últimos 30 dias
eram da variante Ômicron.

No período, 22 amostras
eram da variante Ômicron
(B.1.1.529) e 12 (35,3%) da va-
riante Delta (AY.4,B.1.617.2 e
AY.34), informou o hospital. Os
dados tem origem em uma amos-
tragem de pacientes atendidos
tanto no âmbito hospitalar quan-
to ambulatorial do Einstein.

De acordo com a instituição,
os resultados disponibilizados
referem-se à amostragem por
conveniência, não probabilísti-
ca, e podem não refletir a pre-
valência de uma variante na co-
munidade.

No entanto, o hospital afir-
mou, em nota, que “as análises
iniciais corroboram para o com-
portamento que a Ômicron vem
demonstrando em diversos ou-
tros países, onde apresenta mai-
or infectividade, entretanto,
menor risco de hospitalização e
desenvolvimento da forma gra-
ve da doença”.

Instituto Butantan
O boletim epidemiológico

da Rede de Alertas das Varian-

Instituições federais não podem exigir
vacina contra covid-19, diz MEC

O Ministério da Saúde auto-
rizou um novo repasse no valor
de R$ 12,7 milhões para aten-
der famílias que vivem nos mu-
nicípios afetados pelas fortes
chuvas na Bahia. Segundo a as-
sessoria da pasta, o valor será
repassado a partir da publicação
de uma segunda portaria assina-
da pelo ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, na quinta-feira
(30). “Os recursos vão dar su-
porte ao estado na vigilância em
saúde nesse momento em que
houve um aumento no número de
cidades em situação de emer-
gência por conta das fortes chu-
vas” explicou o ministério por
meio de nota.

Além dos recursos, o minis-
tério está enviando mais 28 kits
chamados de vigidesastres, com
medicamentos, vacinas e outros
insumos, para as cidades baianas
atingidas. O quantitativo é sufi-
ciente para atender mais de 14
mil pessoas e se soma aos ou-
tros já entregues para a região.

O ministro da Saúde, Marce-

lo Queiroga, sobrevoou na quin-
ta-feira novamente as áreas atin-
gidas, desta vez na região de Vi-
tória da Conquista. “”Sobrevoa-
mos toda essa região, verifica-
mos os estragos que a chuva pro-
vocou e estamos juntos traba-
lhando para levar assistência aos
que sofreram em função da chu-
va. Vamos trabalhar seguindo as
recomendações do presidente
Jair Bolsonaro para que não fal-
te nada aos nossos irmãos da
Bahia”, afirmou Queiroga du-
rante a visita.

Com o recurso liberado na
quinta, o valor repassado pelo
governo federal à Bahia, por
meio do Ministério da Saúde,
chega a R$ 19,7 milhões que vão
apoiar ações de vigilância em
saúde e prevenção de doenças.

Histórico
Na última terça-feira (28), a

pasta já havia liberado R$ 7 mi-
lhões a 50 municípios do esta-
do. Agora, 80 cidades baianas
que decretaram situação de
emergência, estado de calamida-

de pública ou reconhecimento
de emergência por conta de en-
chentes e alagamentos serão
contempladas com a medida.

Os recursos são do Fundo
Nacional de Saúde e serão re-
passados aos Fundos Municipais
de Saúde dos estados afetados
pelas inundações. Os valores
servirão para fortalecer o siste-
ma de vigilância em saúde e para
implementar ações de preven-
ção e controle de epidemias nos
municípios atingidos.

Força-tarefa
O Ministério da Saúde mo-

nitora a situação de todos os lo-
cais afetados initerruptamente,
em uma sala de situação para
inundações. A base de apoio foi
instalada em Ilhéus, no sul do
estado.

 Ainda nessa semana, para
atender e dar apoio à população
atingida pelas enchentes na
Bahia, o Ministério da Saúde
enviou técnicos da pasta para
traçar um diagnóstico da situa-
ção e indicar a quantidade de

médicos e enfermeiros neces-
sária para atender cada cidade.
Também foram enviados medi-
camentos, vacinas, equipamen-
tos e insumos. “Até agora, a
operação enviou mais de 4,2 to-
neladas de medicamentos bási-
cos e insumos estratégicos, su-
ficientes para atender a mais de
25 mil pessoas”, lembrou o mi-
nistério.

Foram enviados também 5
milhões de insumos para contro-
le de doenças como dengue, chi-
kungunya e zika, além de 1 mi-
lhão de frascos de hipoclorito de
sódio para tratamento de água.
A Bahia recebeu também 100
mil doses de vacinas contra a
Influenza, 40 mil doses de vaci-
na contra Hepatite A pediátrica
e 10 mil doses de vacina antir-
rábica humana. As equipes de
resgate também tiveram apoio
do Ministério com botas, más-
caras N95, casacos impermeá-
veis, uniformes e testes antíge-
no para detecção da covid-19.
(Agencia Brasil)

Por meio das redes sociais,
o presidente Jair Bolsonaro co-
mentou na quinta-feira (30) a
negativa do envio de ajuda huma-
nitária pelo governo argentino
aos municípios da Bahia atingi-
dos por temporais.

“Em contato com o Itamara-
ty, a Chancelaria Argentina ofe-
receu assistência de 10 homens
(capacetes brancos) para o tra-
balho de almoxarife e seleção de
doações, montagem de barracas
e assistência psicossocial à po-
pulação afetada pelas enchentes
na Bahia”, detalhou.

Segundo Bolsonaro, a ofer-
ta foi feita quando as Forças
Armadas brasileiras já presta-
vam esse tipo de assistência.
“Por essa razão, a avaliação foi
que a ajuda argentina não seria
necessária naquele momento,
mas poderá ser acionada opor-
tunamente, em caso de agrava-

Ajuda argentina à Bahia
não era necessária no

momento, diz presidente
mento das condições.”

“O governo brasileiro está
aberto a ajuda e doações inter-
nacionais”, postou o presidente,
citando que, na quarta-feira (29),
o Itamaraty recebeu doações da
Agência de Cooperação do Ja-
pão, incluindo colchonetes, co-
bertores, lonas plásticas, galões
e purificadores de água.

Também por meio das redes
sociais, o governador da Bahia,
Rio Costa, disse que o estado
precisa de todo tipo de ajuda e
trabalha incansavelmente para
reconstruir cidades e casas des-
truídas. “A soma de esforços ace-
lera esse processo, portanto, é
muito bem-vinda qualquer ajuda”.

“Me dirijo a todos os países
do mundo: a Bahia aceitará di-
retamente, sem precisar passar
pela diplomacia brasileira, qual-
quer tipo de ajuda neste momen-
to”, finalizou. (Agencia Brasil)

Ômicron corresponde a
64% de casos

sequenciados no Einstein
tes do SARS-CoV-2, produzido
pelo Instituto Butantan, apontou
que a presença da variante Ômi-
cron em São Paulo aumentou 12
vezes em uma semana.

A participação da variante no
total de amostras do vírus da
covid-19 sequenciadas no esta-
do de São Paulo, entre os dias 4
e 11 de dezembro, passou de
0,2% para 2,5%.

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
primeira vez no monitoramento.

Até o dia 11, que corresponde
à 49º semana epidemiológica, a
variante Delta continua predomi-
nante em São Paulo. Ela represen-
ta 97% das amostras, seguida pela
Ômicron e pela Gama, que apare-
ce 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”. (Agencia Brasil)

Prefeitura de São
Paulo aumenta bônus

para professores
Professores e servidores

da rede pública municipal de
São Paulo vão receber, até abril
de 2021, um bônus, que será
pago em parcela única. Cha-
mado de Prêmio de Desempe-
nho Educacional (PDE), o bô-
nus pode chegar a R$ 6 mil
para aqueles que cumprirem os
critérios de desempenho e as-
siduidade.

Segundo a prefeitura, o bô-
nus do exercício de 2021 so-
freu um aumento de 20% em

relação ao anterior. Os crité-
rios foram publicados no Diá-
rio Oficial de quarta-feira
(29).

O PDE, criado em 2009, é
calculado a partir de dois indi-
cadores: desempenho da esco-
la em que o servidor atua e a
assiduidade. Neste ano, os fun-
cionários que não apresenta-
rem nenhuma falta entre 1º de
agosto até o dia 31 de dezem-
bro receberão também um va-
lor adicional. (Agencia Brasil)

O governo de Minas Gerais,
por meio do Instituto Estadual
de Florestas (IEF), deu início na
quinta-feira (30) à consulta pú-
blica para a concessão do Par-
que Estadual do Ibitipoca, situa-
do nos municípios de Santa Rita
do Ibitipoca e Lima Duarte, e do
Parque Estadual do Itacolomi,
localizado nas cidades históri-
cas de Ouro Preto e Mariana.

A população poderá encami-
nhar sugestões e contribuições
até o dia 14 de fevereiro, atra-
vés de formulário eletrônico, ou
via audiências públicas presen-
ciais e virtuais que estão previs-
tas para ocorrer no início de fe-
vereiro.

Segundo informou o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
que coordena o projeto de con-
cessão, os dois parques fazem
parte do primeiro lote de con-
cessão no estado. O processo
tem apoio técnico do consórcio
de consultores formado por
Houer Concessões, Urban Sys-
tems e Viana Castro Advogados.

O superintendente da Área
de Governo e Relacionamento
Institucional do BNDES, Pedro
Bruno Barros de Souza, escla-
receu que o Programa de Con-
cessões de Unidades de Conser-
vação está inserido na estratégia
de atuação do banco em prol da
agenda ESG (sigla do nome em
inglês que engloba as áreas de
meio ambiente, social e gover-
nança).

“Nesse sentido, acreditamos
que as concessões têm um po-
tencial muito grande de criação
de uma nova realidade para as
populações que vivem nas regi-
ões dos parques”, disse.

Barros de Souza acrescentou
que a modelagem da concessão
prevê que parte das receitas seja
aplicada diretamente em ações
que trarão benefícios para a co-
munidade local. “Por isso, en-
tendemos que a participação da
comunidade e de todos os inte-
ressados nesta etapa de consul-
ta pública e de audiências públi-
cas é fundamental para que pos-

Lembre sempre de
lavar as mãos

Minas abre consulta pública sobre
concessão de parques estaduais

samos aprimorar os projetos de
concessões de parques”.

Benefícios
A diretora-geral do IEF, Ma-

ria Amélia de Coni e Moura
Mattos Lins, destacou a impor-
tância da participação e da con-
tribuição da sociedade civil no
processo de concessão. Para
ela, o projeto trará vários bene-
fícios à sociedade, com econo-
mia de recursos públicos em
manutenção das unidades de
conservação, geração de aproxi-
madamente 1,6 mil empregos
diretos e indiretos, ampliação da
arrecadação tributária, que pode-
rá ser revertida para melhorias
na infraestrutura e serviços das
regiões de abrangência dos par-
ques, bem como a melhoria da
qualidade dos serviços turísticos
prestados pelas unidades.

Maria Amélia disse ainda que
a concessão permitirá ao IEF
concentrar seus esforços nas
ações relativas à conservação
ambiental dessas áreas e na fis-
calização do contrato de con-
cessão, “garantindo uma explo-
ração turística em equilíbrio
com o nosso objetivo primordial
de conservação ambiental”.

Os investimentos estimados
para concessão do Parque Esta-
dual do Ibitipoca e do Itacolomi
alcançam R$ 7,2 milhões nos
próximos quatro anos. Localiza-
dos perto de capitais e cidades
históricas, os parques reúnem
atrativos naturais, como cacho-
eiras, lagoas, montanhas, e atra-
tivos históricos, entre os quais
museus e ruínas, capazes de atra-
ir grande fluxo de visitantes.

Parte das receitas da conces-
são será aplicada para benefíci-
os sociais e ambientais, como
fomento ao empreendedorismo,
pesquisa, monitoramento ambi-
ental e integração da população
do entorno.

O programa
O Programa de Concessão de

Unidades de Conservação do BN-
DES é realizado em parceria com
o Instituto Semeia. O objetivo é
atrair investimentos para o aumen-
to do potencial turístico dos par-

ques nacionais brasileiros.
A carteira atual de concessão

de unidades de conservação do
BNDES conta com 34 projetos
na esfera estadual, além do pro-
jeto de concessão do Parque

Nacional de Foz do Iguaçu, jun-
to ao Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), vinculado ao Minis-
tério do Meio Ambiente. (Agen-
cia Brasil)
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EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO A
PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE JANEIRO 2022  (DO DIA 04.01.2022  AO
DIA 25.01.2022 )
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

Leilões de
Janeiro/2022

Miguel Donha JR  LEILOEIRO OFICIAL

JECEPAR 14/256L
 Fale conosco

www.donhaleiloes.com

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

04.01.2022  Terça-feira
Leilão Início 11h

On-Line On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

11.01.2022  Terça-feira
Leilão Início 11h

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

18.01.2022  Terça-feira
Leilão Início 11h

On-Line On-Line

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

25.01.2022  Terça-feira
Leilão Início 11h

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

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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:17/01/2022  - as: 11:30 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA
TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-
212,  telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.       A venda à vista, sem
utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista,
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financeiamento, 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 antencedência necessária a data
do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:B50081 - CONTRATO: 120334142068 -   EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
DULCINEIA DE LOURDES DA SILVA , BRASILEIRO(A), PROFESSORA, CPF
598.262.748-87, CI 4.749.860 SSP/SP, Divorciado(a) e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 54, TIPO A-3, LOCALIZADO
NO 5º ANDAR, EDIFICIO VILLA REAL, A RUA DENE, Nº 137, VILA RE, 3º
SUBDISTRITO-PENHA DE FRANCA, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA
UTIL DE 49,603M2, AREA COMUM DE 40,315M2, AREA TOTAL DE
89,918M2, DIREITO AO USO DE UMA VAGA COBERTA NO
ESTACIONAMENTO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 15312,98
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 326000,00

SAO PAULO, 31/12/2021
ARY ANDRE NETO

31/12/2021 - 05 - 17/01/2022

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:17/01/2022 - as: 11:30 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA
TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-
212,  telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.       A venda à vista, sem
utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista,
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível
de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financeiamento, 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 antencedência necessária a data
do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:B51052 - CONTRATO: 102634096995 -   EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ANTONIO GIMENES, BRASILEIRO(A), COMERCIARIO, CPF 863.337.638-
53, CI 9902101 , Casado(a) com MARIA NAZARETH SIMPLICIO GIMENES,
BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 026.402.638-11 CI:
12486795.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 03, LOZALIZADO NO ANDAR
TERREO, OU 2º PAVIMENTO, BLOCO 01, EDIFICIO ALPHA, CONDOMINIO
RESIDENCIAL JARDIM D’ABRIL II, A RUA EUSEBIO DE PAULA
MARCONDES, Nº 1008, 13º SUBDISTRITO-BUTANTA, JARDIM D’ABRIL,
EM SAO PAULO, SP, COM A AREA UTIL DE 56,5856M2, AREA COMUM DE
DIVISAO NAO PROPORCIONAL DE 10,065M2, EQUIVALENTE A
3,7785M2 DE CONSTRUCAO REFERENTE A UMA VAGA INDETERMINADA
PARA ESTACIONAMENTO , AREA COMUM DE DIVISAO PROPORCIONAL
DE 43,975418M2, EQUIVALENTE A 18,546923M2 DE CONSTRUCAO, COM
A AREA REAL TOTAL DE 110,626018M2 EQUIVALENTE A 78,911023M2
DE CONSTRUCAO, E POSSUI A FRACAO IDEAL DE 0,01583057 NO
TERRENO OU 47,49171M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 372930,16
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 265000,00

SAO PAULO, 31/12/2021
ARY ANDRE NETO

31/12/2021 - 05 - 17/01/2022

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

Certifi cadora de Créditos 
Imobiliários e Participações S.A.
 CNPJ/ME nº 15.761.956/0001-83 - NIRE 35300519124

Extrato da Ata de Reunião
do Conselho de Administração

Data, Hora, Local: 09.12.2021, às 16hs, na sede social, 
Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 99, 13º andar, 
São Paulo/SP. Presença: totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Juliana 
Aguiar da Silva, Secretário: Marcello Rodrigues Leone. 
Deliberações Aprovadas: 1. a renúncia apresentada 
pela Sra. Juliana Aguiar da Silva, brasileira, divorciada, 
administradora de empresas, RG nº 20901342-4 Detran/
RJ, CPF/ME nº 109.292.367-50, residente em São Paulo/
SP, do cargo de Diretora da Companhia, deixando de 
exercer suas funções a partir desta data, conforme termo 
de renúncia. 2. Eleger, para mandato até a Reunião do 
Conselho de Administração a se realizar imediatamente 
após a AGO de 2023, o seguinte membro para a Diretoria 
da Companhia, em substituição à Juliana Aguiar da Silva, 
Áureo Jarzinski Júnior, brasileiro, casado, economista, 
(RG) nº 26.620.338-3, CPF/ME nº 219.748.158-46, 
residente em São Paulo/SP. O Diretor ora eleito é 
investido e toma posse em seu cargo na presente data, 
mediante assinatura do termo de posse no livro próprio, 
conforme Termo de Posse. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 09.12.2021. Conselheiros: Juliana Aguiar da 
Silva, Marcello Rodrigues Leone e Fernando Maia de 
Oliveira Cruz. JUCESP nº 657.297/21-5 em 20.12.2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.761.956/0001-83 - NIRE 35300519124

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 08.12.2021
Data, Hora, Local: 08.12.2021, às 17h00, na sede social, Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 99, 13º andar, Vila Nova 
Conceição, São Paulo/SP. Convocação: dispensada. Presença: 100% do capital social. Presentes, ainda, para a eventual pres-
tação de esclarecimentos, membros da Diretoria da Companhia e o representante da empresa de auditoria independente res-
ponsável pela auditoria das demonstrações fi nanceiras da Companhia. Mesa: Margot Alyse Greenman, Presidente; Juliana 
Aguiar da Silva, Secretária. Ordem do Dia: (i) tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as de-
monstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados 
do exercício social encerrado em 31.12.2020; e (iii) fi xar a remuneração global da Diretoria. Deliberações Aprovadas: (i) As 
contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, assim como o relatório da administração e as 
demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publicados no Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo e jornal “O Dia SP” de 15.09.2021; (ii) consignaram que, não tendo sido verifi cado resultado positivo no exercício social 
encerrado em 31.12.2020, restou prejudicada a deliberação com relação ao item “ii” da Ordem do Dia desta Assembleia Geral 
Ordinária;  (iii) Fixação da remuneração global da Diretoria, para o exercício social de 2021, em até R$864.000,00. Encerramen-
to: Nada mais. São Paulo, 08.12.2021. Mesa: Margot Alyse Greenman (Presidente) e Juliana Aguiar da Silva (Secretária). Acionis-
tas Presentes: Captalys Companhia de Crédito (representada por Margot Alyse Greenman e Douglas Shibayama) e Juliana Aguiar 
da Silva. JUCESP nº 663.560/21-4 em 27.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Contato: 95329-6594

www.jornalodiasp.com.br
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Marilson dos Santos irá puxar pelotão
de colaboradores da Prevent/NewOn
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Desejamos a todos nossos clientes, leitores,
colaboradores um Feliz e Abençoado 2022

Rodrigo Luppi/Maykel Justo começam o
Rally Dakar no sábado, em Jeddah

O maior e mais desafiador
rali do planeta terá início neste
sábado, 1º, e acontece até 14/1
na Arábia Saudita, e os brasilei-
ros Rodrigo Luppi/Maykel Jus-
to, da equipe Luppi Rally Team,
estão preparados para encarar as
12 etapas da 44ª edição do
Dakar. A dupla que competirá nos
UTVs, pela categoria T4, está em
Jeddah, a segunda maior cidade
do país, onde acontecerá o Pró-
logo que definirá a ordem de lar-
gada e terá um percurso de 19
km. Será apenas um aquecimen-
to dos motores para uma jorna-
da de 8.375 km, dos quais 4.258
de trechos cronometrados. Pelo
terceiro ano consecutivo o
Dakar acontece na Arábia Saudi-
ta e terá até 70% do percurso
inédito, sendo que as temidas
dunas estarão presentes em to-
das as etapas.

Com os resultados positivos
desta temporada em provas inter-

nacionais, a dupla paulista – Lu-
ppi reside em Vinhedo, enquan-
to Justo em Taubaté – irá com-
petir no Rally Dakar com um
Can-Am Maverick XRS, prepa-
rado pela South Racing. O sonho
virou realidade para Luppi, que
fará sua estreia na competição,
após duas décadas de off-road e
contará com a navegação do ex-
periente Justo que tem 10 parti-
cipações no Dakar no currículo.

Em fevereiro, na Argentina, a
dupla foi Campeã do South Ame-
rican Rally Race, na geral dos
UTVs pela Território Motorsport,
equipe pela qual foram também
Campeões do Sertões 2020 na
categoria UT2 e Vice-Campeões
na geral. A partir de outubro, Lu-
ppi/Justo passaram a competir
com UTV preparado pela South
Racing, no Rally do Marrocos
(vice-campeã na UTVs) e, em
novembro, o Abu Dhabi Desert
Challenge (4º na T4 e 8º na ge-

ral), duas etapas finais do Mundi-
al de Rally Cross Country.

Justo que já competiu nos ca-
minhões, carros e UTVs no
Dakar, inclusive as duas últimas
edições na Arábia Saudita, vê com
boa expectativa a estreia da dupla.
“Será a primeira vez que estare-
mos juntos no Dakar. Rodrigo
evoluiu muito a pilotagem nas
dunas e no deserto, sobretudo nos
dois últimos ralis – no Marrocos
e em Abu Dhabi – assim espera-
mos não ter problemas mecâni-
cos e vamos dar o nosso melhor”,
afirma o navegador.

A prova – Difícil do início
ao fim, a maior prova off-road do
mundo desafia pilotos, navegado-
res e suas máquinas em terrenos
predominantemente no deserto,
com muitas dunas e exige técni-
ca, resistência física e emocio-
nal para superar o dia a dia da
competição. Serão duas semanas
de rali, com um dia de descanso

na capital da Arábia Saudita, em
Riad (8/1). A programação terá
início mais uma edição em Jed-
dah (Prólogo), mas a prova co-
meça para valer no domingo, 2,
em Ha’il com a 1ª etapa. Na se-
gunda-feira (3/1), na 2ª etapa, os
competidores já entram na Ma-
ratona, onde não poderão rece-
ber apoio mecânico externo.
Para facilitar a logística a orga-
nização programou cinco etapas
em laço (com largada e chegada
no mesmo local) e o rali termi-
na em Jeddah no dia 14. O Dakar
2022 somará pontos para os
Campeonatos Mundiais de Rally
Cross Country (FIA e FIM). Mais
informações www.dakar.com

A equipe Luppi Rally Team
tem patrocínio da Nova Canabra-
va Bioenergia com apoio da Sou-
th Racing. Para acompanhar a
aventura dos brasileiros no Rally
Dakar 2022: Instagram
@luppi_rally_team
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São Silvestre

Tricampeão da prova vai correr ao lado de atletas de outras modalidades, médicos e colaboradores da patrocinadora do evento

Ginasta Leonardo Souza e Marilson dos Santos
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Depois de tantas glórias e
conquistas como fundista, Ma-
rilson Gomes dos Santos terá
uma nova função neste fim de
ano. Três vezes campeão na Cor-
rida de São Silvestre, a mais tra-
dicional do país, Marilson esta-
rá novamente na prova em 2021,
porém, dessa vez, não como
competidor e, sim, líder de um
pelotão de 10 pessoas entre atle-
tas de outras modalidades, cola-

boradores e médicos da Prevent/
NewOn, patrocinadora do even-
to.

Marilson está entusiasmado
com a experiência de voltar a
uma edição da São Silvestre, que
acontece tradicionalmente em
São Paulo (SP), onde foi cam-
peão em 2003, 2005 e 2010.

“Para mim vai ser uma gran-
de honra participar com o pes-
soal da Prevent Senior. Na ver-

dade, eu não imaginava correr a
São Silvestre novamente e, por
esse motivo, vai ser muito baca-
na porque vou correr com pes-
soas que também entendem mui-
to de esporte, como os médicos
da NewOn e Prevent Senior. Essa
é uma turma que nos ajuda mui-
to em termos de evolução, tanto
aos atletas profissionais, como
os amadores”, disse Marilson.

O ex-fundista ainda falou so-
bre a proximidade com a equipe
que irá compor esse pelotão or-
ganizado pela NewOn. “É muito
legal retribuir isso juntamente
com essa galera e tenho certeza
que vai ser muito bom também
correr uma São Silvestre agora
de uma forma diferente do que
eu estava acostumado, daquele
compromisso de brigar por vitó-
ria. Agora é curtir um pouco mais
a prova, aproveitando bastante e
torcer para que todos façam uma
boa prova, aproveitem esse mo-
mento da competição e saiam
felizes com a São Silvestre”, de-
sejou Marilson.

O ginasta Leonardo Souza,
que é um apaixonado por corri-

da de rua, está contando os dias
para a prova. “Sempre gostei
muito de correr, mas como nos-
so treino na Ginástica é muito
intenso nunca tive a oportunida-
de de realmente fazer um treino
longo. Quando veio a pandemia
e fecharam todos os ginásios, e
a única atividade permitida de
vez em quando era ao ar livre,
comecei a correr na rua”, con-
tou Leonardo.

O atleta está preparado, mas
sabe que deve enfrentar dificul-
dades. “A São Silvestre é um
evento que o Brasil inteiro para
no último dia do ano para ver os
maiores corredores do mundo e
a galera que faz toda aquela fes-
ta. Nessa preparação comecei a
correr na rua há umas duas, três
semanas, conversei com o meu
preparador físico e o treinador,
já que é uma modalidade com-
pletamente diferente. Estamos
fazendo um trabalho intenso para
eu conseguir correr bem essa
prova”, afirmou o ginasta.

Leonardo está confiante em
um bom desempenho, especial-
mente por ter um ícone da cor-

rida ao seu lado. “Depois que eu
descobri que o Marilson ia pu-
xar o nosso pelotão foi um in-
centivo maior. Ele é um multi-
campeão e estar ali ao nosso lado
com certeza vai dar um gás a mais
para a gente conseguir comple-
tar bem a prova”, disse Leonar-
do, que acredita que os aprendi-
zados com a Ginástica serão
úteis neste momento.

“Acredito que a principal ha-
bilidade que eu desenvolvi na gi-
nástica que vai me ajudar na São
Silvestre é a resiliência. Estou
tendo que trabalhar, lutar e me
preparar bem. Além da resiliên-
cia, acho que condicionamento
físico, que nós atletas de elite te-
mos, também vai ser fundamen-
tal”, opinou Leonardo Souza.

O diretor da Prevent Senior/
NewOn, Álvaro Razuk, também
irá marcar presença no pelotão
liderado por Marilson dos San-
tos. O médico é mais um anima-
do com a prova.

“Dia 31 vai se realizar mais
uma prova da São Silvestre. Vai
ser a primeira desde o início da
pandemia. Essa é a mais clássica

corrida de rua do Brasil, conta
com vários estrangeiros, e a ex-
pectativa é muito grande. E o
mais legal é que Marilson Go-
mes dos Santos, o último brasi-
leiro a ganhar, único represen-
tante do nosso País a ser tricam-
peão na fase internacional da
prova, volta a correr. Desta vez
ele não vem para competir, mas
para se divertir junto da esposa e
de um grupo de corredores que
conta com atletas da ginástica,
corredores de carro e outros
amadores”, concluiu Álvaro Ra-
zuk.

Mayra Ventura, head de es-
porte da Prevent Senior/NewOn,
também está empolgada com as
atividades previstas para o últi-
mo dia do ano. “O que mais me
anima neste projeto é poder le-
var à São Silvestre uma equipe
múlti, como atletas de outras
modalidades e amadores, corren-
do e se divertindo juntos. O in-
centivo que um pode dar ao ou-
tro nos trechos mais difíceis do
percurso será muito importante.
O esporte tem nos proporciona-
do experiências incríveis”.



 31 de dezembro de 2021 a 7 de janeiro de 2022Edição: 558

Truck

Importados

Iveco Daily 2022 evolui com alta tecnologia
A linha Daily da Iveco se prepara para

estrear em 2022 com um aporte de alta tec-
nologia, com foco na redução de emissões,
conforto, economia e a consagrada estrutura
chassi-cabine, que proporciona durabilidade
e versatilidade para o modelo. O Iveco Daily
35-160 Euro VI nasce com o legado de fazer
parte de uma gama de veículos apta para di-
ferentes operações: frete em geral, transporte
de produtos alimentícios, materiais de cons-
trução, equipamentos de manutenção, móveis,
mudanças, autopeças, e-commerce, entre
outros.

O conceito do produto alia máxima for-
ça e redução no consumo de combustível para
atender quem necessita de um veículo robus-
to, pronto para qualquer desafio, mas que no
final do mês proporcione um baixo custo de
operação, principalmente em tempos de alta
dos combustíveis. O Iveco Daily 35-160 Euro
VI, com chassi de 5 mm, ganha capacidade
de carga extra de 200 quilos (PBT Técnico)
comparado à versão anterior, chegando a
4.400 kg.

No design, a nova grade frontal é a mes-
ma da versão europeia, o que deixou a 35-
160 ainda mais atrativa. O novo painel TFT
apresenta novos grafismos no quadro de ins-
trumentos e a tela colorida de LCD central,
de 3,5 polegadas, conta com funções de ge-
renciamento e monitoramento semelhantes
aos sistemas mais modernos que equipam os
automóveis. O controle é realizado por meio
de comandos no volante.

Os novos bancos também aprimoram o
conforto na cabine, com assento maior, no-
vos apoios de cabeça, com destaque para a
ergonomia, novos tecidos e novas espumas.
Os bancos trazem inéditas regulagens para o
motorista encontrar a posição ideal para diri-

gir. Uma série de porta-objetos, e um novo
compartimento com 80 litros embaixo do as-
sento do passageiro, oferecem espaço extra
para os ocupantes acomodarem seus perten-
ces.

A segurança também incorpora itens
comuns a veículos premium:  TPMS – ge-
renciamento de pressão de pneus; Auto-He-
adlight – farol automático que acende e apa-
ga de acordo com a necessidade; Rain-Sen-
sor – sensor que regula a velocidade do lim-
pador de para-brisa, automaticamente, de
acordo com a intensidade da chuva; Faróis
com função cornering – a luz de neblina acen-
de automaticamente, com foco para o trajeto
do veículo, inclusive na curva, para auxiliar
na visibilidade do motorista.

Robustez, design, conforto, ergonomia e
tecnologia são complementadas pelo novo e
exclusivo motor FPT F1C MAX, da FPT In-
dustrial. O propulsor de 3,0 litros e 160 cava-
los de potência evoluiu em torque, com 380
Nm, com injeção eletrônica Common Rail de
última geração e Turbocompressor de Geo-
metria Variável (VGT). O cárter também
mudou e foi ampliado para 9,3L, 34% a mais
que a versão anterior. A força extra do IVE-
CO Daily 35-160 Euro VI possibilitou que a
montadora alongasse a relação de eixo.

Esse é o motor mais avançado que já
equipou a linha Daily com redução de 50%
no número de paradas para revisão progra-
mada, já que graças ao novo cárter foi es-
tendido o intervalo de manutenção de 15 para
30 mil quilômetros. Com redução de até 6%
no consumo de combustível, o tanque de Arla
pode rodar meses sem necessidade de rea-
bastecimento, tamanha economia e autono-
mia, além do sistema de exaustão que aten-
de as normas Euro VI projetado para durar

toda vida útil do veículo. Ou seja, o cliente
não precisará se preocupar com o novo sis-
tema de pós-tratamento Euro VI”.

Para chegar a um conceito único, que
lidera o segmento em que atua no Brasil, a
Iveco realizou uma bateria de avaliações para
o cliente ter em mãos um produto testado e
aprovado: ao todo foram 100 testes físicos,
50 testes virtuais, mais de 1 milhão de quilô-
metros rodados e cerca de 750 colaborado-
res trabalhando, direta ou indiretamente, so-
mando 260 mil horas de engenharia. O pro-
cesso de desenvolvimento foi validado por
clientes que testaram o Daily em condições
reais de operação.

O Daily 35-160 Euro VI é o primeiro da
família Iveco Daily 2022. O próximo é o 30-
160 City, com um powertrain reforçado que
garante melhor performance e economia de
combustível, mas mantém a vocação para
cargas mais leves, com chassi de 4mm e sus-
pensão traseira parabólica. O pacote é a ver-
são de entrada da gama, com uma proposta
de ótimo custo-benefício. As versões de 4 a
6,5 toneladas, que seguirão o cronograma
PROCONVE P8, chegam ao mercado no
início de 2023.

A montadora trabalhou forte com foco no
custo operacional e o veículo chega ao mer-
cado com um valor de manutenção preventi-

va até 22% menor que sua versão Euro V, um
feito e tanto considerando os desafios que a
nova tecnologia trouxe. O cliente também não
precisa se preocupar com o custo do Arla, pois
com a redução de consumo que o modelo pro-
porciona é compensado facilmente o adicio-
nal de custo que ele traria.

Para auxiliar ainda mais no custo total
de operação, a mão de obra das três primei-
ras revisões programadas é grátis e também
será oferecida uma condição especial para
as primeiras 700 unidades do Daily 35-160
Euro VI, um Plano de Manutenção Especial.
Por menos de cinco reais ao dia, o cliente
não terá que se preocupar com os valores
das revisões nos três primeiros anos de uso.

Daily Fast Service
Os clientes da linha Daily passarão a

contar com um serviço especial, personali-
zado, para a revisão dos seus veículos: o
Daily Fast Service, um ‘pit stop’ que garan-
te um atendimento agendado em até 90 mi-
nutos. O objetivo da Iveco é que o cliente
tenha a melhor experiência na hora da ma-
nutenção do veículo, com foco total na pro-
dutividade. Essa modalidade já está em prá-
tica nos estados do Rio de Janeiro e Minas
Gerais.

Formas de financiamento
Como suporte para a aquisição do Iveco

Daily 35-160 Euro VI, o banco da montado-
ra continuará ofertando sempre a menor taxa
de mercado. É o único que tem 0% de entra-
da e parcelas sem juros, ou opções em até
60 meses com as melhores taxas e carência
de 3 a 6 meses.  O cliente que adquirir o
modelo em janeiro começará a pagar somente
depois do carnaval. Além disso, o Consórcio
Iveco tem cotas exclusivas para o novo pro-
duto.

McLaren apresentou o Artura
A McLaren São Paulo apresentou o

novo Artura a clientes da marca. O modelo
foi lançado mundialmente em 2021 e as pri-
meiras entregas no mercado brasileiro es-
tão previstas para o segundo trimestre de
2022. O valor inicial previsto para o Artura
é R$ 2.700.000, estando sujeito a alterações
até a data do lançamento no Brasil devido
às variações cambiais.

O novo Artura foi mostrado durante o
McLaren Academy Porto Seguro, um even-
to formatado como clínica de pilotagem para
os clientes da marca aprimorarem a técnica
de condução dos supercarros esportivos e,
ao mesmo tempo, proporcionar uma opor-
tunidade de pilotar no mítico traçado de In-
terlagos.

Totalmente novo, o McLaren Artura é
o primeiro modelo híbrido de produção em
série da McLaren Automotive (antes dele,
a fábrica ofereceu o P1, de produção limi-
tada a 375 unidades entre 2013 e 2015). O
sistema híbrido do Artura possui motor a
combustão V6 biturbo de 3 litros (2.993
cm³), montado longitudinalmente em posi-

ção central traseira, e motor elétrico com
bateria de 7,4 kWh de cinco módulos. O
conjunto fornece potência combinada de 680
cv e torque de 720 Nm. A autonomia no
modo puramente elétrico é de 30 km. Ele
acelera de 0 a 100 km/h em 3,0 segundos,
de 0 a 200 km/h em 8,3 s e de 0 a 300 km/h
em 21,5 s. A velocidade máxima é limitada
eletronicamente em 330 km/h (no modo elé-
trico, a velocidade máxima é de 130 km/h).

O Artura integra a linha Supercars da
McLaren (ao lado do 720S). Isoladamente,
o motor V6 biturbo tem 585 cv de potência
e 585 Nm de torque, enquanto o motor elé-
trico entrega 95 cv e torque instantâneo de
até 255 Nm. A autonomia no modo pura-
mente elétrico pode chegar a 30 km. A trans-
missão também é totalmente nova, com 8
velocidades, e integra o primeiro diferencial
eletrônico da McLaren. A marcha à ré é
provida pela reversão do motor elétrico, o
que contribui para diminuir o peso da caixa
de câmbio.

Igualmente novo é o conceito do habi-
táculo. Todos os controles principais estão

acessíveis sem necessidade de tirar as mãos
no volante. O sistema de infoentretenimen-
to possui tela de toque HD de 8 polegadas e
permite a configuração de sistemas avan-
çados de assistência ao motorista e espe-
lhamento de smartphone para Apple Car-
Play e Android AutoTM. O piloto pode es-
colher entre quatro modos de condução: E-
mode (totalmente elétrico), Comfort (priori-
za a autonomia, desligando o motor a com-
bustão abaixo de 40 km/h), Sport (esporte)
e Track (pista).

Os bancos Clubsport combinam a am-
plitude de movimento esperada de um en-
costo móvel com o peso leve e o suporte de
um assento de corrida. Inovador , mas des-
complicado, todo o assento gira como um
só, dentro de um arco elíptico, quando ajus-
tado, combinando apoio sob a coxa, altura
do assento e encosto em um único movi-
mento.

O Artura é coberto por garantia de fá-
brica de cinco anos. A garantia da bateria
do sistema elétrico é de seis anos e a da
carroceria é de dez anos.

Ram lança linha 2022 no Brasil
Encerrando com chave de ouro o se-

gundo ano consecutivo de recorde de ven-
das, a Ram acaba de lançar nas 53 conces-
sionárias da marca a linha 2022 das maio-
res e mais luxuosas caminhonetes do país.
Entre os pontos altos, há evoluções em tec-
nologia e algumas mudanças visuais, além
da ampliação do leque de possibilidades para
o comprador da Ram 2500. Conheça aqui
todas as novidades:

Ram 2500 Laramie
Sexto veículo premium mais vendido do

Brasil e carro-chefe da marca, a Ram 2500
Laramie entra no ano-modelo 2022 com re-
toques no design, graças às novas rodas e
grade dianteira, está com ainda mais ele-
mentos cromados. A tampa traseira ganhou
iluminação em LED sobre a maçaneta, para
facilitar o engate de reboque à noite.

A picape mais capaz (pode rebocar 7.861
kg) também recebeu upgrades na central
Uconnect, com tela de 12 polegadas – a
maior da categoria. Agora as conexões via
Android Auto e Apple CarPlay podem ser
feitas sem cabo e o sistema ficou mais rápi-
do e com a possibilidade de parear dois te-
lefones ao mesmo tempo. Ainda no interior,

o filtro de ar da cabine passa a ser do tipo
N95, melhorando a qualidade do ar.

Além disso, a Ram 2500 conta com o
retorno da série Night Edition, que fez mui-
to sucesso em 2020. As rodas e a grade são
as mesmas do modelo 2021 mas todos os
acabamentos cromados ficam pretos ou na
cor da carroceria, dando um estilo mais
agressivo. Inclusive o revestimento interno
é sempre preto, incluindo colunas e teto, con-
trastando com o padrão marrom com bege,
o favorito da clientela da 2500 Laramie “tra-
dicional”.

Reforçado pelas cab lights, conjunto de
cinco luzes logo acima do para-brisa, o vi-
sual diferente da Ram 2500 Laramie Night
Edition acompanha um extenso pacote tec-
nológico.

Para reforçar a segurança há controle
de cruzeiro adaptativo com parada (ACC+),
alerta de colisão frontal com frenagem
(FCW+) e sensor de permanência em faixa
com correção ativa.

O conforto e bem-estar foram amplia-
dos com áudio premium Harman Kardon de
16 altofalantes, subwoofer de 10" e 750W
de potência; carregador de telefone por in-

dução (RamCharger); aquecimento dos as-
sentos traseiros laterais; retrovisor interno
digital, cuja lente pode mostrar a imagem de
uma câmera de alta definição ao lado da
terceira luz de freio, resultando na melhor
visibilidade traseira possível e estribos elé-
tricos, que ficam “escondidos” e só apare-
cem ao abrir uma das portas, ajudando na
aerodinâmica.

Ram 1500 Rebel
A Ram 1500 Rebel acumulou 524 em-

placamentos em apenas sete meses (abril a
novembro) no mercado nacional. Uma ace-
leração rápida como a que ela é capaz de
fazer de 0 a 100 km/h – 6,4 s, graças ao
motor V8 HEMI de 400 cv, o mais potente
da categoria.

Para o novo ano-modelo, a 1500 rece-
beu algumas das evoluções aplicadas na
2500: sistema multimídia mais rápido, com
conexões wireless para Android Auto e Ap-
ple CarPlay e pareamento duplo simultâneo;
filtro de ar de cabine N95 e maçaneta da
tampa traseira com iluminação em LED.

Complementando, a primeira e única
premium muscle truck do Brasil agora vem
sempre com todos os acabamentos exter-

nos pretos, incluindo rodas, logotipo da mar-
ca na grade e anteparo central no para-cho-
que dianteiro. Até então, esses detalhes es-
curos eram exclusivos do pacote opcional
Level II, que continua à disposição. Outra
novidade no visual é a pintura metálica Gra-

nito Crystal.
A Ram 1500 Rebel 2022 tem preço su-

gerido a partir de R$ 449.990. Mesmo valor
inicial da Ram 2500 Laramie 2022, cujo pa-
cote Night Edition a coloca no patamar de
R$ 474.990.

Auto Dicas

Curso gratuito de Mecânica Básica
de Motos

O curso online de Mecânica Básica de
Motocicletas do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran-SP), que conta
com apoio da Associação Brasileira dos Fa-
bricantes de Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraci-
clo está com inscrições abertas.

Com carga horária de 40 horas, o curso
conta com aulas gratuitas e tem como objeti-
vo ensinar ao motofretista sobre como cui-
dar da manutenção básica de sua motocicle-
ta e evitar acidentes. Todo o conteúdo foi
baseado em pesquisa realizada com esses

profissionais para conhecer melhor a sua ro-
tina e verificar as principais ocorrências no
dia a dia de trabalho.

Realizado em parceria com o Centro
Paulo Souza, o curso faz parte do programa
Motofretista Seguro, do governo do estado
de São Paulo, que busca regularizar a situa-
ção dos profissionais que atuam nos serviços
de entrega.

Ao final de cada aula, o participante pas-
sa por uma avaliação, também online, para
testar seus conhecimentos. Depois que todos
os módulos forem concluídos, receberá um

diploma emitido pelo centro educacional.
O aluno terá também acesso a 14 vídeos

com dicas para fazer pequenos reparos. As-
sim, ninguém ficará parado por causa de um
problema mecânico simples, que pode ser
solucionado rapidamente. Denominado de
“Entregas Rápidas”, os vídeos têm duração
de três a quatro minutos e mostram como
regular a tensão da corrente, trocar a lâmpa-
da do farol e da lanterna, substituir o óleo do
motor, montar e desmontar a roda traseira,
entre outras dicas.

As inscrições, o acesso às aulas e os ví-

deos podem ser feitos pelo site
www.motofretista.sp.gov.br. Nesse site, o
motofretista também pode se inscrever no
curso gratuito de especialização em Moto-
frete. Após passar por uma carga horária de
25 horas-aula por meio de ensino à distância
em que são apresentados temas como ética
e cidadania na atividade profissional, noções
básicas de legislação, gestão do risco sobre
duas rodas, segurança e saúde e equipamen-
tos de segurança, o aluno é submetido a cin-
co aulas práticas e uma avaliação final para
conclusão do curso.


