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e influenza em todos os postos
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Empresas de cruzeiros
suspendem operações no Brasil

Superávit da balança
comercial bate recorde

em 2021
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,65
Venda:       5,65

Turismo
Compra:   5,60
Venda:       5,81

Compra:   6,38
Venda:       6,38

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

20º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Cho-
ve rápido durante o
dia e à noite.

Previsão do Tempo

Potências
assinam nota

conjunta
contra guerra

nuclear
China,  Rússia ,  Reino

Unido, Estados Unidos e
França declararam que uma
expansão dos armamentos
nucleares e uma guerra nu-
clear devem ser evitados, de
acordo com uma nota con-
junta emitida pelas cinco
potências nucleares e publi-
cada pelo Kremlin na se-
gunda-feira (3). 

A declaração diz que os
cinco países - que são mem-
bros permanentes do Conse-
lho de Segurança da Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU) - consideram que sua
responsabilidade primária é
evitar a guerra entre Estados
nucleares e reduzir riscos es-
tratégicos, enquanto buscam
trabalhar com todos os países
para criar uma atmosfera de
segurança.                   Página 3

Ômicron
pode ser o

vírus de mais
rápida

propagação
da história
A variante Ômicron do

SARS-CoV-2 pode já ser o
vírus de mais rápida propa-
gação de toda a história. A in-
formação foi dada pelo mé-
dico infectologista norte-
americano Roby Bhattacha-
ryya do Hospital Geral de
Massachusetts. A nova cepa
é dominante em várias na-
ções do mundo e está levan-
do à explosão do número de
casos de covid-19.

“É uma propagação incri-
velmente rápida”, alertou
Bhattacharyya.             Página 3

Esporte

Belay Bezabh e Sandrafelis Chebet
são os bicampeões da São Silvestre

Daniel Nascimento
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A 96ª Corrida Internacio-
nal de São Silvestre conheceu
na sexta-feira (31) os “novos”
vencedores da prova de rua
mais tradicional da América
Latina e que encerrou o calen-
dário nacional esportivo. Be-
lay Bezabh, da Etiópia, consa-
grou-se novamente campeão
da prova, aos 26 anos, repetin-
do o feito de 2018. No femi-
nino, a jovem de 23 anos, San-
drafelis Chebet, do Quênia,
voltou a conquistar o topo do
pódio, repetindo o feito de
2018. Dos atletas do Brasil,
destaque para Daniel Nasci-
mento, que após período de
intenso treinamento no Quê-
nia, conquistou o segundo lu-
gar. Já entre as mulheres, lide-
rança das africanas, mas as bra-
sileiras se destacaram, com o
3º lugar de Jenifer do Nasci-
mento, quarta posição para Val-
dilene dos Santos e Franciane
dos Santos Moura completou
o pódio, em quinto.

O masculino apresentou
uma corrida equilibrada e dis-
putada entre os homens, com
um pelotão de sete atletas cor-
rendo junto até o km 12. De-

pois disso, o brasileiro Daniel
Nascimento sentiu o ritmo, e o
etíope Belay se manteve tranqui-
lo e passou a administrar para che-
gar bem na Avenida Paulista e,
assim, sem ser ameaçado, cruzou
em primeiro. Daniel chegou em
segundo, seu melhor resultado na
prova. Em 2019, havia sido o 11º.

Belay comemorou novamen-
te a vitória na São Silvestre e diz
se sentir em casa. “Estou muito
feliz com o resultado. Minha se-
gunda vitória nessa prova. É mui-
to bom correr aqui, pois me sin-
to em casa e já estou adaptado
ao percurso e ao clima, apesar
que neste ano senti um pouco o
calor. Mas novamente posso co-
memorar outro resultado impor-
tante”, disse o campeão.

O segundo colocado, Daniel
Nascimento, também ficou con-
tente com o resultado, e comen-
tou sua evolução no ano mais sig-
nificativo de sua carreira. “Estou
feliz com esse resultado que de-
monstra minha evolução. Sempre
tive bom desempenho, mas acha-
va que precisava evoluir, então
fui ao Quênia buscar essa melho-
ria. E, concluir este ano de 2021
com esse segundo lugar, coroa

o meu melhor ano em competi-
ções. Agora é comemorar e con-
tinuar trabalhando para o cons-
tante desenvolvimento e assim
buscar a vitória”, contou Daniel
Nascimento, de 23 anos.

Hector Garibay Flores foi o
terceiro colocado e voltou a co-
locar a Bolívia no pódio da São
Silvestre.

Sandrafelis Chebet brilha
novamente. Brasileiras fazem
bonito com três no pódio

A vencedora Sandrafelis

Chebet fez uma prova bem tran-
quila, correndo sozinha na mai-
or parte do percurso. Ela esta-
va junto com a etíope Yenenesh
Dinkesa até o Km 10, mas de-
pois ditou um ritmo mais for-
te. Chegou tranquila na Aveni-
da Paulista, e cruzou um minu-
to e vinte à frente de Yenenesh
Tilahun Dinkesa.

A queniana Sandrafelis fi-
cou muito agradecida com a
chance de correr pela segunda
vez no Brasil e considerou a
corrida muito boa. “Estou feliz

em estar aqui novamente, o
clima ajudou e sempre gosto
de competir a São Silvestre.
Foi uma corrida muito boa.

A brasileira Jenifer do
Nascimento e Silva, terceira
colocada, comemorou bas-
tante o resultado com as bra-
sileiras no pódio e com seu
resultado em particular, o ter-
ceiro lugar. Ela disputou
grande parte da corrida prati-
camente ao lado da compa-
nheira de clube, Valdilene
dos Santos Silva, que acabou
cruzando a linha de chegada
em quarto lugar, apenas um
segundo atrás. “A São Sil-
vestre é uma prova muito
importante e especial. Eu
fiz uma boa prova, mas senti
um pouco a subida da Briga-
deiro Luis Antonio. Mas es-
tar aqui com esse terceiro lu-
gar é a realização de um so-
nho”, afirmou.

Franciane dos Santos
Moura foi a quinta colocada.
Elas destacaram o trabalho
em equipe e a importância de
três brasileiras no pódio, algo
a ser visito como incentivo a
jovens atletas do país.

Thiago Monteiro estreia com vitória
 na temporada 2022

Thiago Monteiro come-
çou a temporada de 2022
com vitória. O tenista núme-
ro 1 do Brasil fez a sua es-
treia no ATP 250 de Adelaide
na madrugada de segunda-
feira, vencendo o alemão
Daniel Altmaier em 6/2 3/6
7/6(2) em 2h42 de partida.

“Foi um jogo duro, bem
equilibrado e definido nos de-
talhes. Comecei a partida mui-
to firme, me sentindo bem e
num bom ritmo, e aí no segun-
do set a minha concentração
acabou caindo nos games de sa-
que. Perdi um de bobeira, além
do Altmaier ter sacado muito

também. No último, voltei bem
novamente e fui bem agressivo
e sólido, prevalecendo a con-
sistência no tie-break. Acho
que realmente consegui execu-
tar o nível de jogo que queria
para conquistar essa primeira
vitória do ano, que sempre é di-
fícil”, resumiu o tenista, con-

tente com a conquista.
Inicialmente programado

para disputar o outro ATP 250
da semana, em Melbourne, Thi-
ago estava fazendo a preparação
na cidade quando recebeu a no-
tícia de que havia entrado dire-
to na chave principal de Adelai-
de. Assim, o brasileiro optou

por fazer a viagem e começar
o seu calendário disputando
Adelaide.  

Na próxima rodada, Mon-
teiro enfrentará o croata Ma-
rin Cilic, cabeça de chave 3 do
torneio e atual número 30 do
mundo. Este será o primeiro
confronto entre os tenistas.

A Associação Brasileira de
Navios de Cruzeiros (Clia Bra-
sil) anunciou na segunda-feira
(3) a suspensão voluntária das
operações nos portos do Bra-
sil até 21 de janeiro deste ano.
A medida ocorre com efeito
imediato para novas partidas e
nenhum hóspede será embar-
cado até o dia 21 de janeiro.
Os cruzeiros atuais vão finali-
zar os seus itinerários confor-
me planejado.

A entidade informou que
está trabalhando em nome das
companhias de cruzeiros que
operam no país – MSC Cru-
zeiros e Costa Cruzeiros – para
alinhar interpretações e aplica-
ções dos protocolos
operacionais de saúde e segu-
rança que haviam sido apro-

vados no início da temporada,
em novembro, com as autori-
dades do governo federal,
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  (Anvisa), estados e
municípios.

“Nas últimas semanas, as
duas companhias de cruzeiros
afetadas experimentaram uma
série de situações que
impactaram diretamente as
operações nos navios, tornan-
do a continuidade dos cruzei-
ros neste momento impraticá-
vel. Além disso, a incerteza
operacional causou inconveni-
entes significativos para os
hóspedes que contavam com
suas férias no mar com rígidos
protocolos de segurança”, dis-
se a associação no comunica-
do.                           Página 6
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Beneficiada pela aceleração
do preço das commodities
(bens primários com cotação
internacional), a balança co-
mercial encerrou 2021 com
recorde. No ano passado, o Bra-

sil exportou US$ 61,01 bilhões
a mais do que importou, o me-
lhor resultado da série históri-
ca iniciada em 1989.

O resultado representa cres-
cimento de 21,1% em relação ao

superávit comercial de US$
50,39 bilhões registrado em
2020. Em relação ao recorde
anterior, registrado em 2017,
houve crescimento de 8,9%.
Naquele ano, o Brasil tinha ex-
portado US$ 56,04 bilhões a
mais do que tinha importado.

Apesar do recorde, o núme-
ro final ficou abaixo das estima-
tivas do Ministério da Economia.
A pasta previa que o superávit da
balança comercial encerraria
2021 em US$ 70,9 bilhões. O
resultado final, no entanto, ficou
acima da previsão do boletim
Focus, pesquisa com analistas de
mercado divulgada toda semana
pelo Banco Central, que proje-
tava superávit de US$ 59,15 bi-
lhões no ano passado.  Página 3

Vacina para crianças
 chega na segunda quinzena

de janeiro

Página 2

Prefeitura de São Paulo
divulga calendário do

IPTU 2022

Mercado financeiro prevê
 que economia vai crescer

0,36% em 2022

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 56ED-F947-7766-22E5.
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Prefeitura de São Paulo divulga
calendário do IPTU 2022
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A Prefeitura de São Paulo di-
vulga nesta terça-feira (04/01) o
Edital do IPTU 2022, com o ca-
lendário de entrega das notifica-
ções de lançamento do imposto,
no Diário Oficial do Município e
no site www.prefeitura.sp.gov.br/
iptu. Os moradores poderão con-
sultar no edital as datas de venci-
mento do IPTU: para todos os
imóveis, o vencimento da primeira
parcela ou o prazo para o paga-

mento à vista do imposto ocorre
no mês de fevereiro.

Quem optar pelo pagamento
do IPTU à vista terá um descon-
to de 3% no tributo. Outra van-
tagem de quitar o imposto à vis-
ta é evitar o eventual esqueci-
mento de pagamento de alguma
parcela mensal, o que gera
acréscimos moratórios. Existe
também a opção de pagamento
em dez parcelas.

Assim como nos anos ante-
riores, em 2022 não haverá en-
vio mensal de boletos de paga-
mento do IPTU para os contri-
buintes que não efetuarem o pa-
gamento à vista. Os contribuin-
tes vão receber inicialmente a
notificação de lançamento do
imposto com a opção de paga-
mento à vista ou da primeira par-
cela. Quem optar pelo parcela-
mento receberá posteriormente,

num único formulário, todos os
boletos para pagamento das par-
celas seguintes. Esses boletos
poderão continuar a ser pagos
mensalmente, conforme os ven-
cimentos de cada parcela.

O pagamento, à vista ou das
parcelas, poderá ser efetuado por
meio de 2ª via do boleto emitida
pela Internet, disponível a partir
do dia 15 de janeiro no site
www.prefeitura.sp.gov.br/iptu.

SP faz vacinação contra covid-19
e influenza em todos os postos

A capital paulista retoma a
vacinação contra a covid-19 e a
influenza em toda a sua rede de
saúde. Estarão abertos os mega-
postos, drive-thrus e farmácias
parceiras, das 8h às 17h, e as
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e Assistências Médicas
Ambulatoriais (AMAs)/UBSs
Integradas, das 7h às 19h.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) todos os
postos aplicam a primeira dose

(D1), a segunda dose (D2) e do-
ses adicionais (DAs) contra a
covid-19. A vacinação contra a
gripe está liberada desde o dia
28 de dezembro para qualquer
pessoa com mais de seis meses
de idade e que não tenha se va-
cinado em 2021. Não há neces-
sidade de intervalo entre a apli-
cação de vacina contra covid-19
e contra influenza, podendo até
receber as duas no mesmo dia.

De acordo com o balanço da

secretaria, até o momento, fo-
ram aplicadas na capital
23.967.633 doses de vacina
contra covid-19,  sendo
10.677.600 D1, 9.940.907
D2, 332.998 DUs e
3.016.128 DAs. A cobertura
vacinal está em 109,2% para
D1 ou DU, em 103,4% para
D2 ou DU, e em 32,7% para
DA. Em adolescentes, foram
aplicadas 930.511 D1, com
cobertura vacinal de 110,2%,

e 732.033 D2 (86,7%).
Desde a intensificação da

vacinação contra a influenza, que
teve início no dia 24 de dezem-
bro, até o dia 31 de dezembro,
foram aplicadas 276.398 doses
na capital.

Mais informações e a lista
dos postos de vacinação contra
a covid-19 podem ser encontra-
das no site Vacina Sampa e con-
tra a Influenza, no link. (Agên-
cia Brasil)

O Governador em exercí-
cio Rodrigo Garcia assinou
decreto que autoriza a compra
de imóvel situado no bairro da
Luz, na região central de SP,
para instalação de um Centro
de Treinamento Especial da
Polícia Civil. A decisão foi
publicada no Diário Oficial do
Estado de sexta-feira (31).

O Centro contará com
stand de tiro – inclusive para
fuzil – e uma cidade cenográ-
fica. Serão realizados cursos
complementares que capacita-

SP assina decreto para a
criação do Centro de
Treinamento Especial

 da Polícia Civil
rão o policial civil no enfren-
tamento de situações do seu
cotidiano, promovendo o aper-
feiçoamento, especialização e
reciclagem dos funcionários
pertencentes às diversas car-
reiras policiais.

No local, serão oferecidas
aulas práticas e teóricas em di-
versas disciplinas como táticas
para cumprimento de manda-
dos de busca e apreensão e de
prisão, combate em ambientes
fechados e entrada e progres-
são em ambientes confinados.

Divulgada lista de convocação
para provas de aptidão das Etecs
O candidato que fez sua ins-

crição para os cursos técnicos
de Canto, Dança, Regência e
Teatro pode conferir a lista de
convocados para a prova de ap-
tidão a partir das 15 horas da
segunda-feira (3), pela internet
e na Escola Técnica Estadual
(Etec) onde pretende estudar.

Os exames de aptidão do
processo seletivo para o primei-
ro semestre de 2022 serão rea-
lizados amanhã (4), no formato
online, pela plataforma digital do
Vestibulinho. As provas para Can-
to, Dança e Regência incluem
etapas teórica com questões dis-
sertativas e parte prática por meio
do envio de um ou dois vídeos,
de acordo com o curso escolhi-
do. Já quem disputa uma vaga no
curso técnico de Teatro, a prova
será exclusivamente prática, com
envio de vídeo. As orientações e

conteúdos que serão abordados
estão detalhados na Portaria e no
Manual do Candidato.

O resultado da prova de apti-
dão, a primeira lista de convo-
cados para os cursos de Canto,
Dança, Regência e Teatro e a
convocação para envio dos do-
cumentos de matrícula serão di-
vulgados pela internet, no dia 10
de janeiro.

Atenção ao calendário
Na próxima segunda-feira

(10), será divulgada também a
lista de classificação geral para
os demais cursos Técnicos, In-
tegrado, Médio com ênfase e
Especialização, no site do Ves-
tibulinho.

É importante ressaltar que o
acompanhamento das etapas do
processo seletivo, a verificação
das listas de convocação e de-

mais divulgações são de inteira
responsabilidade do candidato
ou de seu representante legal.

Acompanhe as próximas
datas do calendário do Vesti-
bulinho para o primeiro se-
mestre de 2022:

4 de janeiro – Provas online
de aptidão para os cursos técni-
cos de Canto, Dança, Regência
e Teatro;

10 de janeiro, a partir das 15
horas – Divulgação da classifi-
cação da prova de aptidão onli-
ne e dos demais cursos; convo-
cação para envio dos documen-
tos de matrícula da primeira cha-
mada por meio do site
www.vestibulinhoetec.com.br;

11 a 13 de janeiro – Matrícula
dos convocados na primeira lista
e envio de documentação de ma-
trícula por meio digital;

20 de janeiro, a partir das 15
horas – Divulgação do deferimen-
to e indeferimento das matrícu-
las – primeira lista de convoca-
ção, pelo site do Vestibulinho;

21 a 24 de janeiro – Recur-
so da matrícula para correção da
documentação e/ou envio da
documentação para os candida-
tos que perderam o prazo inici-
al da matrícula – primeira lista
de convocação, pelo site
www.vestibulinhoetec.com.br;

28 de janeiro, a partir das 15
horas – Divulgação do resulta-
do correção/análise de docu-
mentação – 1ª lista de convoca-
ção, pela internet;

Outras informações pelos
telefones (11) 3471-4071 (Ca-
pital e Grande São Paulo) e
0800-772 2829 (demais locali-
dades) e no site
vestibulinhoetec.com.br.

Etecs de todo o Estado serão
beneficiadas pelo PDDE Paulista
O Centro Paula Souza (CPS)

está preparando os detalhes para
que as Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) possam receber re-
cursos do Programa Dinheiro
Direto na Escola, o PDDE Pau-
lista. Aderindo, as unidades po-
dem obter recursos de até R$
100 mil ao ano para executar
manutenção e pequenos reparos,
aquisição de equipamentos e
materiais e apoio a ações peda-
gógicas. O dinheiro é liberado e
pode ser empregado com menos
burocracia, embora a prestação
de contas seja obrigatória.

Um grupo de trabalho está
orientando as providências ne-
cessárias à efetivação do PDDE
Paulista. O grupo é responsável,

por exemplo, pela preparação
das orientações a serem encami-
nhadas às Associações de Pais e
Mestres (APMs) das Etecs, que
ficarão encarregadas do uso des-
ses recursos. “Nós já estamos
recebendo e conferindo a docu-
mentação enviada pelas APMs”,
afirma o chefe de gabinete do
CPS, Armando Natal Maurício.

O PDDE Paulista é um pro-
grama do Governo do Estado de
São Paulo, implementado inici-
almente na Secretaria estadual da
Educação, com o objetivo de
prestar assistência financeira su-
plementar às escolas públicas da
educação básica da rede estadu-
al, a fim de promover melhorias
em sua infraestrutura física e pe-

dagógica, com vistas a fortalecer
a participação da comunidade e a
autogestão escolar.

Computadores
A mesma lei que permitiu a

adesão do CPS ao PDDE Pau-
lista incluiu as Etecs e Faculda-
des de Tecnologia do Estado (Fa-
tecs) na lei estadual 11.498/2003,
que trata de Programas de Forma-
ção Continuada. O primeiro im-
pacto dessa medida será a possi-
bilidade de os professores rece-
berem R$ 2 mil para a compra de
notebooks ou desktops. Inicial-
mente, poderão ser beneficiados
cerca de 12 mil educadores com
uma previsão de investimento de
R$ 24 milhões. Os recursos se-

rão liberados em 2022.
Em setembro de 2021, o

Governador João Doria anun-
ciou investimentos nas Etecs e
Fatecs da ordem de R$ 145 mi-
lhões para compra de kits para o
ensino híbrido, montagem de
Salas de Integração Criativa com
Espaços Maker e obras e refor-
mas em unidades do CPS.

Na mesma ocasião foi anun-
ciada a possibilidade de adesão
do CPS ao PDDE Paulista e à lei
que permite a compra de com-
putadores. Para que essas duas
últimas novidades pudessem ser
implementadas, Doria encami-
nhou à Assembleia Legislativa
projeto de lei, que foi aprovado
em outubro.

CET agora é Autoridade
Executiva Municipal de Trânsito
A Companhia de Engenha-

ria de Tráfego (CET) tornou-se
Autoridade Executiva Munici-
pal de Trânsito, por meio do
Decreto 60.982, de 30 de de-
zembro de 2021, atendendo a
Resolução do CONTRAN n°
811, de 15 de dezembro de
2020, que estabelece os pro-
cedimentos para integração
dos municípios ao Sistema Na-
cional de Trânsito (SNT). Den-
tre as atribuições previstas no
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), a CET também será res-
ponsável por todas as ativida-

des do Departamento de Ope-
ração do Sistema Viário – DSV.

Para a população, não muda
nada. Os sites, links, portal 156
e endereços já utilizados, ro-
tineiramente, para a apresenta-
ção do condutor e defesa e
acompanhamento dos recursos
de multa, notificações, cadin,
pagamentos diversos, autoriza-
ções para transportes de freta-
mento, carga superdimensio-
nada e produtos perigosos,
isenção do rodízio, emissão de
cartões de estacionamento do
Idoso e Defis e demais autori-

zações, permanecem da mes-
ma forma.

Além disso, as autoriza-
ções, licenças, notificações,
normas, contratos, convênios
e atos administrativos expe-
didos pelo DSV permanecem
válidos até o vencimento;
bem como todos os talonári-
os serão válidos até serem
substituídos pela CET.

A partir de agora, a CET será
responsável pela organização
das Juntas Administrativas de
Recursos  de  Infrações  –
JARI. O funcionamento das

JARIs obedecerá ao seu regi-
mento interno, a ser expedi-
do pelo Presidente da CET.
No entanto, o regimento atu-
al fica vigente até ser revo-
gado ou substituído.

Os recursos das multas de
trânsito continuam a ser reco-
lhidos em favor do Fundo Mu-
nicipal de Desenvolvimento de
Trânsito – FMDT. Dessa forma,
fica extinto o DSV. Os cargos e
funções atualmente existentes
no Departamento serão reorga-
nizados mediante ato normati-
vo próprio e específico.

CÂMARA (São Paulo)
Perguntas em 2022, ao vereador-presidente Milton Leite

(DEM), virtual vice-prefeito: apoiará a candidatura do vice-go-
vernador Rodrigo Garcia (ex-DEM) pelo PSDB ‘do João Doria’
ao governo paulista ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
Perguntas em 2022, ao Ricardo Nunes (MDB): vai manter

desfiles dos blocos de rua, caso aumentem - como em todo o
mundo - as infecções pelas variantes da pandemia Covid-19 e
agora da gripe influenza ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Perguntas em 2022, pra deputada Janaína (saindo do PSL):

sua candidatura ao Senado apoiará a tentativa de reeleição do
Presidente Jair Bolsonaro (PL), ou a tentativa de eleição do Sér-
gio Moro (Podemos) ?

.
GOVERNO (São Paulo)
Perguntas em 2022, pro João Doria (agora ‘sócio preferen-

cial’ do PSDB): quando vai anunciar qual a origem e o partido da
mulher que será candidata à vice na sua chapa por eleição à Pre-
sidência do Brasil ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Perguntas em 2022, ao deputado federal (SP) Eduardo e ao

senador (Rio) Flávio - ambos Bolsonaro: vão tornar pública a
gratidão ao Cristo Jesus - “Médico dos médicos” - pelas Cirur-
gias Espirituais no pai ?

.
PRESIDÊNCIA
Perguntas em 2022, pro Jair Bolsonaro: vai ser ainda mais

grato ao DEUS que permitiu sua sobrevivência após aquela faca-
da em 2018 ? Vai falar diretamente ao coração de jovens ho-
mens e mulheres que são ...

.
(Brasil)
... verdadeiros cristãos e que querem votar em alguém que

tire da letra fria o slogan de campanha “DEUS Acima de Todos”
? Vai se comunicar com esta juventude, assim que for tiver mais
uma alta Espiritual ?

.
PARTIDOS (Brasil)
Perguntas em 2022 pro ex-presidente Lula (dono do PT que

nasceu na igreja católica) e pro Supremo : vão seguir permitindo
quem usa redes sociais desejando o mal e a morte do presidente
Jair Bolsonaro ?

.
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 Paulo)

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

real

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 56ED-F947-7766-22E5.
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Superávit da balança comercial
bate recorde em 2021

TERÇA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2022 Economia
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

Potências assinam
nota conjunta contra

guerra nuclear
China, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos e França decla-

raram que uma expansão dos armamentos nucleares e uma guer-
ra nuclear devem ser evitados, de acordo com uma nota conjunta
emitida pelas cinco potências nucleares e publicada pelo Krem-
lin na segunda-feira (3). 

A declaração diz que os cinco países - que são membros per-
manentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações
Unidas (ONU) - consideram que sua responsabilidade primária
é evitar a guerra entre Estados nucleares e reduzir riscos estra-
tégicos, enquanto buscam trabalhar com todos os países para criar
uma atmosfera de segurança.

“Afirmamos que uma guerra nuclear não pode ser vencida e
não deve nunca ser disputada”, afirma a versão do comunicado
em inglês.

“Como o uso de armas nucleares teria consequências vastas,
também afirmamos que as armas nucleares - enquanto elas con-
tinuarem existindo - devem servir para propósitos defensivos,
para impedir agressões e para prevenir a guerra.”

A França também publicou a nota, ressaltando que as cinco
potências reiteraram suas determinações pelo controle de ar-
mamentos nucleares e pelo desarmamento. Os governos vão
continuar abordagens bilaterais e multilaterais no controle de
armamentos nucleares, diz a nota.

O comunicado do grupo chamado de P5 ocorre num momen-
to em que as relações bilaterais entre Estados Unidos e Rússia
passam pela pior fase desde o fim da Guerra Fria, enquanto as
relações entre Washington e Pequim também estão em baixa por
conta de uma série de discordâncias. (Agencia Brasil)

Ômicron pode ser o
vírus de mais rápida
propagação da história

A variante Ômicron do SARS-CoV-2 pode já ser o vírus de
mais rápida propagação de toda a história. A informação foi dada
pelo médico infectologista norte-americano Roby Bhattacharyya
do Hospital Geral de Massachusetts. A nova cepa é dominante
em várias nações do mundo e está levando à explosão do número
de casos de covid-19.

“É uma propagação incrivelmente rápida”, alertou Bhattacha-
ryya.

O médico e pesquisador fez um cálculo entre a Ômicron e o
sarampo, um dos vírus mais contagiosos. Ele concluiu que, num
cenário de ausência de vacinação, um caso de sarampo daria ori-
gem a mais 15 casos em apenas 12 dias. Já um caso de Ômicron
daria origem a 216 casos no mesmo período. A estimativa signi-
fica que, em 35 dias, a Ômicron poderia atingir 280 mil pessoas,
enquanto o sarampo afetaria 2.700.

No entanto, num cenário em que a maioria da população está
vacinada ou já teve covid-19, o especialista estima que um caso
de Ômicron dê origem a apenas mais três casos, número seme-
lhante ao do vírus original, ausente de mutações.

Essa previsão continua, mesmo assim, preocupante, poden-
do ser comparada à transmissibilidade do SARS-CoV-2 quando
apareceu inicialmente e começou a propagar-se, num momento
em que não havia vacinas e poucas eram as medidas de conten-
ção.

“Nas condições atuais”, com vacinação e restrições, “um
modelo simples de crescimento exponencial revelaria 14 mi-
lhões de pessoas infectadas com Ômicron a partir de um único
caso, em comparação com as 760 mil infectadas com sarampo
numa população sem defesas específicas”, adiantou o médico.

Ômicron
“É o vírus mais explosivo e de mais rápida difusão de toda a

história”, alertou também o médico Anton Erkoreka, que inves-
tiga epidemias passadas.

Ele comparou o SARS-CoV-2 à gripe russa de 1889: ambos
os vírus levaram apenas três meses para se propagar em todo o
planeta. Agora, “a variante Ômicron bateu o recorde de propaga-
ção”, afirmou.

Se, por um lado, a nova cepa consegue infectar até pessoas já
vacinadas, por outro essas vacinas impedem, na maioria dos ca-
sos, a doença grave. O menor risco individual é a razão pela qual,
neste momento, o número de contágios dispara, mas o número
de pessoas hospitalizadas se mantém estável.

Em pessoas não vacinadas, a Ômicron é apenas cerca de 25%
menos grave do que a variante Delta, a versão do vírus que até há
pouco tempo era dominante, afirmou o infectologista Roby Bhat-
tacharyya.

Até agora, seis estudos em fase preliminar sugeriram que a
Ômicron tem maior facilidade de invadir as vias respiratórias
altas, mas menor capacidade de infectar os pulmões, o que pode
explicar a sua maior capacidade de infecção e menor letalidade.

A equipe do pesquisador Michael Chan, da Universidade de
Hong Kong, foi a primeira a calcular em laboratório que a nova
estirpe se multiplica 70 vezes mais rápido nos brônquios do que
a variante Delta. No entanto, aparenta ser dez vezes menos efici-
ente nos pulmões. (Agencia Brasil)

Beneficiada pela aceleração
do preço das commodities (bens
primários com cotação interna-
cional), a balança comercial en-
cerrou 2021 com recorde. No
ano passado, o Brasil exportou
US$ 61,01 bilhões a mais do
que importou, o melhor resul-
tado da série histórica iniciada
em 1989.

O resultado representa cres-
cimento de 21,1% em relação
ao superávit comercial de US$
50,39 bilhões registrado em
2020. Em relação ao recorde
anterior, registrado em 2017,
houve crescimento de 8,9%.
Naquele ano, o Brasil tinha ex-
portado US$ 56,04 bilhões a
mais do que tinha importado.

Apesar do recorde, o núme-
ro final ficou abaixo das estima-
tivas do Ministério da Econo-
mia. A pasta previa que o supe-
rávit da balança comercial en-
cerraria 2021 em US$ 70,9 bi-
lhões. O resultado final, no en-
tanto, ficou acima da previsão do
boletim Focus, pesquisa com
analistas de mercado divulgada
toda semana pelo Banco Central,
que projetava superávit de US$
59,15 bilhões no ano passado.

No ano passado, as exporta-
ções bateram recorde. O Brasil
vendeu para o exterior US$
280,39 bilhões, com alta de 34%
em relação a 2020 pelo critério

da média diária. O recorde ante-
rior havia sido registrado em
2011, quando o país tinha expor-
tado US$ 253,67 bilhões.

Impulsionadas pela recupe-
ração da economia e pela alta do
preço internacional do petróleo,
as importações cresceram mais.
No ano passado, o Brasil impor-
tou US$ 219,39 bilhões, com
alta de 38,2% em relação a 2020,
também pelo critério da média
diária. Apesar do crescimento, o
valor importado foi o quinto mai-
or da história, sendo superado
pelos montantes registrados em
2013 (recorde de US$ 241,5 bi-
lhões), 2014, 2011 e 2012.

Dezembro
Em dezembro, o saldo da ba-

lança comercial ficou positivo
em US$ 3,948 bilhões. O superá-
vit aumentou 39,3% em relação a
dezembro de 2020 pela média di-
ária. Mesmo assim, o resultado
está longe do recorde mensal de
US$ 5,617 bilhões registrado em
dezembro de 2018.

Tanto as exportações como
as importações bateram recor-
de em dezembro. No mês pas-
sado, as vendas para o exterior
somaram US$ 24,37 bilhões,
alta de 26,3% sobre dezembro
de 2020 pelo critério da média
diária. As importações totaliza-
ram US$ 15,749 bilhões, alta de

26% na mesma comparação.

Produtos
Na comparação por produ-

tos, a valorização das commo-
dities impulsionou as exporta-
ções em 2021. No ano passado,
o volume de mercadorias embar-
cadas subiu apenas 3,5% em re-
lação a 2020. Os preços subi-
ram, em média, 28,3% na mes-
ma comparação, com destaque
para minério de ferro, que ficou
64,9% mais caro; petróleo bru-
to (+58,9%) e soja (+30,3%).

Por causa da quebra na safra
de milho, afetada pela seca e
pelas geadas, as exportações
do produto caíram 27,5% em
2021 na comparação com
2020. A quantidade embarca-
da caiu 40,6%, enquanto o
preço subiu 21,9%. Em rela-
ção aos açúcares e melaços,
que também enfrentaram pro-
blemas de safra, as exporta-
ções subiram 4,8%. A quanti-
dade vendida caiu 11%, mas o
preço aumentou 17,7%.

A suspensão das compras
de carne bovina pela China, que
vigorou em boa parte do segun-
do semestre, fez a quantidade
vendida cair 7% em 2021. O
preço, no entanto, subiu 18,9%
em todo o ano passado, fazendo
o valor final das exportações re-
gistrar alta de 7%.

Estimativa
Para 2022, o governo prevê

superávit de US$ 79,4 bilhões,
valor parecido com o deste ano.
A estimativa já considera a nova
metodologia de cálculo da ba-
lança comercial. As projeções
estão mais otimistas que as do
mercado financeiro. O boletim
Focus projeta superávit de US$
55 bilhões neste ano.

Em abril do ano passado, o
Ministério da Economia mudou
o cálculo da balança comercial.
Entre as principais alterações,
estão a exclusão de exportações
e importações fictícias de pla-
taformas de petróleo. Nessas
operações, plataformas de pe-
tróleo que jamais saíram do país
eram contabilizadas como ex-
portação, ao serem registradas
em subsidiárias da Petrobras no
exterior, e como importação, ao
serem registradas no Brasil.

Outras mudanças foram a in-
clusão, nas importações, da
energia elétrica produzida pela
usina de Itaipu e comprada do
Paraguai, num total de US$ 1,5
bilhão por ano, e das compras
feitas pelo programa Recof, que
concede isenção tributária a im-
portações usadas para produção
de bens que serão exportados.
Toda a série histórica a partir de
1989 foi revisada com a nova
metodologia. (Agencia Brasil)

Mercado financeiro prevê que
economia vai crescer 0,36% em 2022

O mercado financeiro dimi-
nuiu novamente a previsão para
o crescimento da economia bra-
sileira em 2022. As projeções
constam do primeiro boletim
Focus de 2022, divulgado na se-
gunda-feira (3), em Brasília,
pelo Banco Central. O docu-
mento reúne a projeção para os
principais indicadores econô-
micos do país e aponta para um
Produto Interno Bruto (PIB) de
0,36% ante 0,42% estimado na
semana passada.

O mercado também reduziu
a previsão do PIB - a soma de
todos os bens e serviços produ-

zidos no país - para o ano de
2021, para 4,50%. Na semana
anterior, a estimativa era de
que o PIB ficasse em 4,51%.
Há quatro semanas, o boletim
estimou um crescimento de
4,71% em 2021.

Para 2023 e 2024, a proje-
ção do mercado financeiro se
manteve estável na relação com
a semana anterior, com expan-
são do PIB em 1,80% e 2%, res-
pectivamente.

Para 2022, a estimativa de
inflação ficou em 5,03%, a mes-
ma da semana passada. Para
2021, a previsão para o Índice

Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), a inflação
oficial do país, também variou
para baixo, de 10,02% para
10,01%. É a quarta redução de-
pois de 35 semanas consecutivas
de alta da projeção. Para 2023 e
2024, as previsões são de 3,41%
e 3%, respectivamente.

Taxa de juros
A previsão para a taxa básica

de juros, a Selic, ao final de
2022, ficou em 11,50% no ano,
a mesma da semana anterior. Atu-
almente, a taxa definida pelo Co-
mitê de Política Monetária (Co-

pom) está em 9,25% ao ano. Para
a próxima reunião do órgão, em
fevereiro, o Copom já sinalizou
que deve elevar a Selic em mais
1,5 ponto percentual.

Para o fim de 2023, a esti-
mativa é de que a taxa básica
caia para 8% ao ano. E para
2024, a previsão é de Selic em
7% ao ano.

A expectativa do mercado
para a cotação do dólar em 2022
é R$ 5,60, a mesma da semana
anterior. Para 2023, a previsão
é de que o dólar fique em R$
5,40 e, em 2024, em R$ 5,30.
(Agencia Brasil)

Prova de vida do INSS volta
 a ser exigida em 2022

Os aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional de Se-
guro Social (INSS) precisam
ficar atentos em 2022. A pro-
va de vida voltou a ser obriga-
tória, após três meses de sus-
pensão. O procedimento é ne-
cessário para manter o pagamen-
to do benefício.

Entre março de 2020 e maio
de 2021, a prova de vida foi sus-
pensa por causa da pandemia de
covid-19. O procedimento foi
retomado em junho do ano pas-
sado, mas suspenso novamente
em outubro, após o Congresso
derrubar o veto do presidente
Jair Bolsonaro a uma lei que re-
tirava a obrigatoriedade da pro-
va de vida em 2021.

Segundo o INSS, cerca de
3,3 milhões de segurados pre-
cisam fazer, entre janeiro e abril,
a prova de vida referente a 2021.
Os pagamentos das aposentado-

rias e das pensões começarão a
ser suspensos em fevereiro.

Calendário
Uma portaria publicada no

último dia 28, no Diário Oficial
da União, estendeu os prazos
para realização da prova de vida,
além de trazer o calendário que
define as datas para os benefici-
ários que não realizaram o pro-
cedimento desde o ano de 2020.

Como fazer
A prova de vida do INSS deve

ser feita no banco responsável
pelo pagamento do benefício. O
procedimento pode ser feito
nos caixas eletrônicos com uso
da biometria ou presencialmen-
te, nas agências bancárias. Algu-
mas instituições financeiras ofe-
recem o serviço no internet
banking ou no aplicativo.

Os segurados com biometria

facial cadastrada no Departa-
mento Nacional de Trânsito
(Denatran) ou no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) podem fa-
zer a prova de vida de forma ele-
trônica, no aplicativo Meu
INSS. Idosos a partir de 80 anos
ou pessoas com dificuldade de
locomoção podem pedir visita
em domicílio. Nesse caso, é
necessário agendar um horário
pelo telefone 135 ou do app
Meu INSS.

Etapas
A não realização do cadastra-

mento não implica o cancela-
mento imediato do benefício.
Antes disso há duas etapas:
bloqueio e suspensão do paga-
mento. Quem tiver o benefício
suspenso em fevereiro entrará
na etapa de suspensão três me-
ses mais tarde. Se ainda assim
não atualizar os dados nessa se-

gunda etapa, o benefício será
cancelado.

Reativação
Segurados com os benefíci-

os bloqueados e suspensos po-
dem reativá-los diretamente no
banco. No caso de cancelamen-
to, o segurado terá que ligar para
a central 135 e agendar o servi-
ço de reativação de benefício.
Esse procedimento também
pode ser feito pelo aplicativo
Meu INSS. Após acessar o Meu
INSS com o número do CPF e a
senha cadastrada, busque por
Reativar Benefício, na lupa.

Os servidores públicos ina-
tivos (aposentados e pensionis-
tas) e anistiados políticos segui-
ram um cronograma diferente de
recadastramento. Para essas ca-
tegorias, o prazo para fazer a pro-
va de vida de 2021 acabou em 31
de dezembro. (Agencia Brasil)

Voltam a valer regras antigas
para remarcação de passagens

As antigas regras para al-
teração e cancelamento de
voos por passageiros e com-
panhias aéreas votaram a va-
ler no dia 1º de janeiro deste
ano. Com o término da vali-
dade da Lei nº 14.174/2021,
as regras que estavam em vi-
gor durante o auge da pande-
mia de covid-19 não serão
mais aplicadas em função do
fim da flexibilização.

Durante a pandemia, o con-
sumidor que cancelasse uma
passagem para viagens entre 19
de marco de 2020 e 31 de de-
zembro de 2021, estava isento
da cobrança de multa, e o va-
lor pago era convertido em cré-
dito para próxima viagem.
Quem optasse pelo reembol-
so, teria até um ano para rece-
ber o valor, que seria corrigi-
do pelo Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor (INPC).
Com a volta da vigência da

Resolução nº 400/2016, da
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), o passageiro
que f izer  o  cancelamento
pode ter que pagar multas pre-
vistas no contrato de presta-
ção de serviços e ter o res-
tante do valor restituído em
7 dias ou creditado de acor-
do com as regras da empresa.

No caso de cancelamento
por parte da companhia aérea, os
passageiros têm direito de op-
tar pelo reembolso total ou rea-
comodação em outro voo, além
da prestação do serviço por ou-
tras modalidades.

No site da Anac é possível
tirar dúvidas sobre as regras de
reembolso e remarcações de
passagens aéreas. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 56ED-F947-7766-22E5.
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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

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

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

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

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

São Paulo, 30 de dezembro de 2021.
Planeta Securitizadora S.A.

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

Miguel Donha Jr.

41-3134.3450

ONLINE.
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30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

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

GRÉGORY JAKOCIUK, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (13/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCOS
GIORGE JAKOCIUK E DE SONIA MARIA MERIGHI JAKOCIUK. PAULA MARIA DE SOUSA BEZERRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO QUÍMICA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (18/
08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, FILHA DE EDSON FELEX
ASSIS BEZERRA E DE MARCIA MARIA FAGUNDES DE SOUSA BEZERRA.

MARCO LUPPI ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (20/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SÉRGIO RICARDO ROCHA DE ARAUJO E DE CARLA GIANNA LUPPI ARAUJO. STEFANIE VAIDA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA DE BI, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(28/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SERGIO VAIDA E DE
JACQUELINE ANN VAIDA.

ROGERIO LOPES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUTÔNOMO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (11/11/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
PEDRO ALCANTARA LOPES DA SILVA E DE EVA APARECIDA DA SILVA. TAMIRES DE JESUS SILVA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GOVERNANTA, NASCIDA EM GAVIÃO, BA NO DIA (10/04/
1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MAURO OLIVEIRA SILVA E DE
ANGELA PATRICIA COSTA DE JESUS.

ALEXANDRE MARCHESANI CANATA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE
COMERCIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/12/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDEVALDO MARCHESANI CANATA E DE ANUNCIATA MARLENE
CAMERLINGO CANATA. RENATA DE CAMARGO HIPOLITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ANALISTA DE GESTÃO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/04/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE HAROLDO AMORIM HIPOLITO E DE HELENA DE
CAMARGO HIPOLITO.

RICARDO RAMONDINI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/08/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ARTHUR RAMONDINI FILHO E DE LUCI PACHECO RAMONDINI. FABIANA RACCIOPPI SIQUEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SANTOS, SP NO DIA (16/11/1972),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE NELSON SERRA SIQUEIRA E DE MARIA
TERESINHA RACCIOPPI SIQUEIRA.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS 
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 126ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 126ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COMPANHIA 
DE SECURITIZAÇÃO, (nova denominação da Isec Securitizadora S.A)  com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º 
andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”,  e “Emissora” respectivamente), 
a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 
22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, 
CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,  a reunirem-se em primeira convocação, para 
Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 25 de janeiro de 2022 às 14H00 de forma exclusivamente 
remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 
14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 14.1 do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 30 de outubro de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre:  
(i) Aprovar a concessão de Período de Carência de 12 (doze) meses em que não haverá pagamento da amortização do saldo 
do Valor Nominal Unitário contados a partir de fevereiro de 2022, passando a Amortização a realizar-se somente a partir de 
fevereiro de 2023 (inclusive), alterando assim o cronograma de pagamentos da remuneração dos CRI, previsto no Anexo VII 
do Termo de Securitização; (ii) Aprovar a forma de repasse à Cedente dos Créditos Imobiliários que sobejarem a cascata de
pagamentos dos CRI, para que seja feita em até 2 dias úteis do pagamento dos aluguéis oriundos do Contrato de Locação 
relativos ao período de 1 de outubro de 2020 a 1 de outubro de 2030; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com
a Emissora, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações, incluindo-se, mas não se limitando, a 
celebração de aditamento ao Termo de Securitização, mediante contratação de assessor legal custeado pela Cedente, no prazo 
de até 45 dias (quarenta e cinco dias) contados da realização da Assembleia.  O material de apoio necessário para embasar 
as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.
gov.br.  A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda 
convocação, será com a presença de titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos 
titulares de CRI em Circulação, conforme cláusula 14.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 
14.9.1 do Termo de Securitização, serão tomadas por  no mínimo 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis de Titulares de CRI em 
Circulação presentes na Assembleia, em primeira convocação ou 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 CRI que enviarem ao endereço 
eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@
vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia  os seguintes documentos: (a) quando 
pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação 
na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por 
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação 
de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância 
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na 
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI 
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 CRI ser pessoa jurídica, deverá ser 
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes;  Conforme 
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 04 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.) 05 e 06/01

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

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

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 241ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 241ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Ta-
bapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e 
“Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., socie-
dade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada na forma de seu Con-
trato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para 
Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 24 de janeiro de 2022 às 14h00, de forma exclusi-
vamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 16.2 do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 27 de novembro de 2020, (“Termo de Se-
curitização”), para deliberar sobre: a) Autorizar, nos termos da cláusula 5.4.7, (v), do Termo de Securitização, a subs-
tituição da garantia real de alienação fi duciária outorgada em favor da Emissora, que recai sobre o imóvel objeto da 
matrícula nº 153.151 do 08º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (“Elí-
sio”), ao qual foi atribuído o valor de R$10.090.000,00 (dez milhões e noventa mil reais), representando 10,09% das 
Obrigações Garantidas, conforme defi nido, por: (i) Imóvel objeto da matrícula nº 122.576 do 03º Cartório de Registro 
de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo (“Conselheiro Moreira de Barros”); e (ii) Imóveis objeto das matrículas 
nºs 194.368, 58.610, 57.596 e 46.046 todas do 14º Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Pau-
lo (“Bacelar”); e b) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar 
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. O mate-
rial de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que represen-
tem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, e 50% (cinquenta por cento) 
mais um dos Titulares de CRI presentes em segunda convocação, conforme cláusula 16.6 do Termo de Securitização, 
já as deliberações serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares de CRI que representem a 50% (cinquenta por 
cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, em primeira convocação ou 50% (cinquenta por cento) mais um 
dos Titulares de CRI 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 CRI que enviarem ao endereço eletrônico 
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@
vortx.com.br em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa fí-
sica, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem 
a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular 
do CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, envian-
do a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, em até 48 (qua-
renta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adota-
do para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu mate-
rial de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deve-
rá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por seu representante legal, assinada de for-
ma 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 CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos 
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a 
Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não te-
nham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 04 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.) 05 e 06/01

www.jornalodiasp.com.br

Movimentação do BRDE no
Paraná cresce 15% e soma

R$ 1,4 bilhão em 2021
O Banco Regional de Desen-

volvimento do Extremo Sul
(BRDE) do Paraná ultrapassou a
meta de contratações estipulada
para 2021 e alcançou R$ 1,43 bi-
lhão. O resultado supera em 15%
o volume conquistado no ano
anterior.

Os dados do Paraná
incrementam o índice histórico do
BRDE em 2021, que atinge R$ 4,14
bilhões movimentados em
contratações, ultrapassando os
números de 2020 em 25%, soma-
dos aos resultados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. O
melhor desempenho havia ocor-
rido em 2013, com aplicações na
ordem de R$ 3,76 bilhões.

“O Governo do Paraná, em-
presas, cooperativas, a indústria
e as operações do BRDE contri-
buem para dar potência ao fo-
mento de negócios e serviços,
especialmente depois da

pandemia, a fim de reestruturar
a sociedade para os novos tem-
pos”, destacou o presidente do
BRDE, Wilson Bley Lipski.

 “Ainda há o destaque no
Paraná, para a superação da meta
orçamentária em R$ 298 milhões
e da meta gerencial motivada pela
diretoria paranaense, que era de
R$ 1,25 bilhões, o que represen-
ta R$ 180 milhões aplicados a
mais em relação ao que se plane-
java” destacou Bley. “Isso se
deve à conquista de limites jun-
to ao BNDES e fontes externas,
além da disponibilidade de recur-
sos próprios e do Fungetur para
o setor de turismo”.

Os setores de comércio e ser-
viço representaram cerca de
32,5% dos contratos firmados
no BRDE Paraná, enquanto a
agropecuária atingiu em torno
de 29,5%; a indústria 20,7%; e
infraestrutura 17,2%.

No Dia Internacional da
Mulher, foi criado o BRDE Em-
preendedoras do Sul. Do mon-
tante destinado ao Paraná, fo-
ram aprovados R$ 48,08 milhões
para o ano e efetivados R$ 33,8
milhões em contratos.

Através do programa BRDE
Promove Sul, o banco procurou
fomentar o desenvolvimento
produtivo, sustentável e social
nos três estados em que atua.
As contratações no Paraná so-
maram R$ 286,4 milhões.

O BRDE e Banco Europeu
de Investimento (BEI) também
disponibilizaram financiamento
para pequenas e médias (PMEs)
empresas afetadas pela
pandemia nos três estados do
Sul. O banco ainda estreou no
Plano Safra 2020/21 com
equalização de juros a peque-
nos e médios agricultores, usan-
do recursos próprios. (AENPR)
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LUCAS GONÇALVES JUVÊNCIO E BEATRIZ SANTIAGO DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE FEIRANTE, SOLTEIRO,
NASCIDO EM ITAGUAÍ, RJ, NO DIA 18/03/2000, FILHO DE ADRIANO MEDEIROS JUVÊNCIO E DE MARIA LUISA RAFAEL GONÇALVES. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/06/1998, FILHA DE VANDERLINDO SANTIAGO SANTOS
E DE ELIETE SILVA DOS SANTOS.

BRUNO DA CRUZ BIANO E LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICO ELETRO ELETRÔNICO, DIVORCIADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/07/1987, FILHO DE ANGELO CLARINDO BIANO E DE FRANCISCA MARIA CRUZ BIANO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VENDEDORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/09/1996, FILHA DE ISRAEL MELADO FERREIRA E DE ROSENI GOMES
DE OLIVEIRA.

MARCOS VINICIUS SOARES CASSIANO E LETÍCIA CARVALHO CHAVES. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/06/2001, FILHO DE VICENTE CASSIANO NETO E DE DEBORA SOARES ARAUJO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/08/1998, FILHA DE EMERSON BRAGA DE CASTRO CHAVES E DE GISELI CARVALHO
DE ALMEIDA CHAVES.

FÁBIO HENRIQUE DE CARVALHO E DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SERRALHEIRO, SOLTEIRO,
NASCIDO EM VARGEM GRANDE DO SUL, SP, NO DIA 08/08/1990, FILHO DE DENILSON PERINOTO CARVALHO E DE ERLIETE DA SILVA CARVALHO.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, BABA, SOLTEIRA, NASCIDA EM JEQUIÉ, BA, NO DIA 25/07/1989, FILHA DE ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS
E DE MARIA CELIA RODRIGUES.

THIAGO ROSA DE LIMA E ANA HELENA DA COSTA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, VENDEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 23/08/1988, FILHO DE DERLAN GONÇALVES DE LIMA E DE ANTONIA DILANI ROSA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, VENDEDORA,
DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/07/1985, FILHA DE ELIAS JUVENCIO DA SILVA E DE MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA.

EDSON BRAGA HONORIO E FLAVIA SILVA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM JUNDIAÍ, SP, NO
DIA 12/02/1990, FILHO DE GERALDO ANACLETO HONORIO E DE IRENE BRAGA SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, NO DIA 04/02/1992, FILHA DE VALMIR OLIVEIRA SANTOS E DE SIRLENE SILVA SANTOS.

MICHEL DE OLIVEIRA LINS E MARIA DE LOURDES ROSALINA DA ROCHA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/06/1981, FILHO DE ARISTOTELES BARROS LINS E DE CLEONILDA BATISTA DE OLIVEIRA LINS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, DIVORCIADA, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP, NO DIA 19/03/1981, FILHA DE MARIANO
JOSÉ DA ROCHA E DE MARISA APARECIDA ROSALINA.

GABRIEL ALVES DE FREITAS E DAYANE LOURENTINO DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 01/04/1991, FILHO DE CARLOS ROBERTO ALVES DE FREITAS E DE NEUZA GOMES DE FREITAS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ,
DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/06/1994, FILHA DE MARCELO DE OLIVEIRA E DE ALESSANDRA LOURENTINO DA SILVA.

EDMILSON ALVES SÁ TELES E ELIS REGINA VARGAS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SEABRA, BA, NO
DIA 30/03/1971, FILHO DE JOSÉ MARTINS DE SÁ TELES E DE ALDETINA ALVES DA ROCHA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, DIVORCIADA, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP, NO DIA 15/03/1984, FILHA DE E DE IVANILDA DE FATIMA VARGAS DOS SANTOS.

FREDSON DE JESUS SANTOS E CÍCERA SANTOS CASTRO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, LABORATORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM
JEREMOABO, BA, NO DIA 13/03/1991, FILHO DE JIDESON JOSÉ SANTOS E DE LUCIENE DE JESUS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM JEREMOABO, BA, NO DIA 12/08/1992, FILHA DE JOSÉ DE JESUS CASTRO E DE MARIA RAQUEL SANTOS CASTRO.

DAVI GOMES DE SOUZA E JULIA GOMES ALVES DE CASTRO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 10/11/1997, FILHO DE ELIONIDAS GOMES DE LIMA E DE LUCIAN ARAUJO DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/05/1998, FILHA DE HIDELBERG RAMOS CASTRO E DE GISELE GOMES ALVES.

MILTON DA SILVA REIS E LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, GARI, DIVORCIADO, NASCIDO EM LAJEDÃO,
BA, NO DIA 20/12/1964, FILHO DE MARTILIANO DA SILVA REIS E DE CIRIA MARIA DOS REIS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
DIVORCIADA, NASCIDA EM GOIANA, PE, NO DIA 16/04/1972, FILHA DE PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO E DE MARIA DO CARMO NASCIMENTO.

THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO E DEBORA ANDRADE ALMEIDA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMO, DIVORCIADO, NASCIDO
EM MANAUS, AM, NO DIA 01/09/1985, FILHO DE AFONSO DO NASCIMENTO E DE MARIA IVANI FERREIRA DO NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ANALISTA CONTABIL, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/05/1997, FILHA DE HELIO DE ALMEIDA E DE FRANCISCA
ANDRADE ALMEIDA.

CRISTIANO FLORENCIO DA SILVA E LILIANE SARAIVA COSTA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO,
SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/07/1986, FILHO DE LAERCIO FLORENCIO DA SILVA E DE MARIA HELIA LIMA DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/01/1995, FILHA DE FRANCISCO
EDISIO SARAIVA DA COSTA E DE FRANCISCA ANDRÉ SARAIVA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

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

ROGER DE CARVALHO ROSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JONAS ALVES ROSA E DE JOANA FERREIRA DE CARVALHO. CARLA LIMA COSTA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(03/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE RAMILTON DA COSTA
E DE MARIA NEIDE LIMA COSTA.

DAVID GONÇALVES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
LEANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA E DE ADELIA GONÇALVES DE OLIVEIRA. KAROLINE FREITAS
RICARDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (15/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALTER APARECIDO
RICARDO E DE BERNADETE DE FREITAS RICARDO.

RICARDO AUGUSTO REDUA MARTINHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/02/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ALBERTO MONTEIRO MARTINHO E DE LENITA REDUA
MARTINHO. LARA VENEGAS VARGAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/02/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ABEL VARGAS E DE TERESA VENEGAS VARGAS.

MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SÉRGIO ROBERTO ALVES E DE ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS. LAHIS GONÇALVES CARDOSO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM VILA VELHA, ES NO DIA (27/06/
1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILSON BAHIENSE CARDOSO E
DE MARILENE GONÇALVES CARDOSO.

RAPHAEL FERNANDES VARELLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
PAULO SERGIO VARELLA E DE MARCIA REGINA FERNANDES VARELLA. BIANCA RODRIGUES ALOE,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/11/
1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO ROBERTO ALOE E DE
SANDRA RODRIGUES ALOE.

EDUARDO MANARIN DAGUANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE
SOFTWARE, NASCIDO EM ASSIS, SP NO DIA (23/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTÔNIO FERNANDES DAGUANO SOBRINHO E DE MARTA ANGÉLICA
MANARIN. ALANA SPESSOTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FUNCIONÁRIA PÚBLICA
ESTADUAL, NASCIDA EM ASSIS, SP NO DIA (02/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANTONIO SPESSOTO SOBRINHO E DE CELIA REGINA PEREIRA SPESSOTO.

ANDREW ARAUJO BEZERRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EDUCADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/11/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
RAIMUNDO BEZERRA FILHO E DE CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO. ALINE NUNES DOS SANTOS,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL, NASCIDA EM JABOATÃO DOS
GUARARAPES, PE NO DIA (15/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM TABOÃO DA SERRA, SP,
FILHA DE PAULO FRANCISCO DOS SANTOS E DE NAIR ALBERTINA NUNES.

EDINALDO FERREIRA DE SÁ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/02/1956), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
LEOPOLDO FERREIRA DE SÁ E DE RUTH FERREIRA DE SÁ. SONIA IUMEMI TANAKA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/12/1965), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO HISAO TANAKA E DE FUSSAKO TANAKA.

LEONARDO TAKEDI ONUKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BIOMÉDICO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (29/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CORNELIO
TOSHIAKI ONUKI E DE LIDIA MINEKO TAMURA ONUKI. CHRISTIANE AKEMI MASAKI, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/08/1984), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ SATORU MASAKI E DE IVONE TOMIKO MATUNAGA
MASAKI.

THIAGO PAZZINE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FERROVIARIO, NASCIDO EM PRESIDENTE
PRUDENTE, SP NO DIA (24/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
LUIZ ANTONIO ALCOJOR PAZZINE E DE MARIA CELIA TURESSO PAZZINE. LETÍCIA ALMEIDA VIEIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/01/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FABIANA ALMEIDA VIEIRA.

RODRIGO DANTAS BARRETTO BERTHOLINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE REGINALDO BERTHOLINO E DE ELIZABETH REGINA DANTAS BARRETO BERTHOLINO.
VANUSA DA SILVA CLEMENTINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDA EM
BAYEUX, SP NO DIA (07/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GENILDO
CELSTINO CLEMENTINO E DE MARIA DAS GRAÇAS PAULO DA SILVA.

RODOLPHO GUILHERME PEREIRA GUIMARÃES LEITE, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
ECONOMISTA, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (17/07/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO GUIMARÃES LEITE E DE MARIA DE LOURDES PEREIRA
GUIMARÃES LEITE. ZAIRA FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE
DE VENDAS, NASCIDA EM ALMENARA, MG NO DIA (09/09/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE PERIM FERREIRA DA SILVA E DE AMELIA FERREIRA DA SILVA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
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JULIO CESAR DE FREITAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE ACESSO,
NASCIDO EM CASCAVEL, PR NO DIA (25/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ ANTONIO DE FREITAS E DE IVANI TERÊNCIO DOS REIS FREITAS. THAINAN
GONÇALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE WALTER GONÇALVES DA SILVA E DE LINDALVA PEREIRA DE SOUZA.

BRUNO ANDRÉ MENDONÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (23/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SILVINO MENDONÇA E DE SILMARA EUGENIA ANDRÉ MENDONÇA. STEFANI GOMES
SOUZA DE SENA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SANTOS,
SP NO DIA (15/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VITAL GOMES DE
SENA E DE RUCIELDA GOMES SOUZA DE SENA.

RENAN ARAUJO DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/07/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO CLACER DE SOUSA E DE MARIA TANIA ARAUJO DE SOUSA. KATARINA
ALCANTARA BULBARELLI DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA,
NASCIDA EM MAUÁ, SP NO DIA (24/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA E DE NILZA MARIA DE ABREU DE OLIVEIRA.

JOSUÉ ROBERTO DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM LAGOA DO CARRO, PE NO DIA (01/01/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JASMELINO ROBERTO DO NASCIMENTO E DE GERCINA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO.
NILDA ALVES DA SILVA BARRETO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA
EM CARPINA, PE NO DIA (02/05/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MANOEL ALVES BARRETO E DE JOSEFA TENORIO DA SILVA BARRETO.

JEFFERSON MOREIRA SANTOS, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO CHAPEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (08/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE HELENA
MOREIRA SANTOS. MARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO
DOMÉSTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E DE MARIA PEREIRA DA SILVA.

RICARDO DE MOURA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (25/08/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO
RUBENS DE MOURA E DE MARIA LAUCI DE MOURA. SUELI FELICIANO DE ARAUJO, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO, NASCIDA EM ARAPIRACA, AL NO DIA (14/05/
1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO SEMEÃO DE ARAUJO E
DE MADALENA FELICIANO DE ARAUJO.

THIAGO MENDES TORRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA FINANCEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
FRANCISCO ANTONIO GONÇALVES TORRES E DE SOÉLIA MENDES TEODORO TORRES. AMANDA
PEIXOTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(18/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FREDERICO AUGUSTO
PEIXOTO E DE MARIA DO CARMO PEIXOTO.

SAMUEL ANDRADE LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
BARRA DO CHOÇA, BA NO DIA (12/04/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ATANAEL LOPES DA SILVA E DE IRACI ANDRADE SILVA. MARILEIDE FERREIRA DA COSTA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM JANUÁRIA, MG NO DIA (25/10/1977), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTÔNIO MENDES DA COSTA E DE MARIA IZA DA
COSTA.

MATHEUS SOUZA BATISTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PASTOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (02/10/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM PORTO ALEGRE, RS, FILHO DE JOSÉ RANGEL
BATISTA DA SILVA E DE MAGNA LUCIA DE SOUZA. VITHÓRIA SOARES DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SANTOS DUMONT, MG NO DIA (07/03/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DAMIÃO JOSÉ DA SILVA E DE ANA CLAUDIA SOARES
DE SOUZA.

PAULO VILLAÇA SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (10/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE SÉRGIO
LUIZ DE ANDRADE SOUZA E DE EDNA VILLAÇA SOUZA. DANIELE GONSALLI DIAS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/02/1979), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS DOS SANTOS DIAS E DE ROSEMARI GONSALLI
DIAS.

JORGE ROBERTO TIBIRIÇÁ KLUWE, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ARQUITETO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ARALDO FERREIRA KLUWE E DE DAICY KLUWE. MARIA NILCE MOTA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM GUARACIABA, MG NO DIA (30/11/1964), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ NOGUEIRA DA MOTA E DE CONCEIÇÃO
IMACULADA DE PAIVA MOTA.

CAIQUE DE SOUSA VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSITOR, NASCIDO EM RIO
FORMOSO, PE NO DIA (21/06/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSUÉ VIEIRA E DE ANA PAULA EVANGELISTA DE SOUSA. KETLYN OLIVEIRA DE JESUS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (25/06/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DANIEL PAULO DE JESUS
E DE ANA PAULA OLIVEIRA FILGUEIRAS.

PAULO GLEYBE AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHAPEIRO, NASCIDO EM
CATUNDA, CE NO DIA (18/11/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO E DE ANTONIA ALVES DE AZEVEDO. ALZENI MARIA DO
NASCIMENTO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM JOÃO ALFREDO,
PE NO DIA (12/08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL ZEFERINO
DA SILVA E DE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA.

BARTÔ GALENO DA COSTA DE ARAUJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMBALADOR A
MÃO, NASCIDO EM BELÉM, PA NO DIA (18/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE EDGAR APRIGIO DE ARAUJO E DE MARIA HILDA DA COSTA. FRANCIELE TAMIRES
ANTONIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (03/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELIZABETH MARIA
ANTONIO.

LUCA PADOVAN CONSIGLIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (07/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CLAYTON DE BRITO CONSIGLIO E DE SUZANA PADOVAN CONSIGLIO. ESTHER SEUNG BEE HWANG,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/
08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EUN CHUL HWANG E DE EUN
MI DO HWANG.

OLIVER GEORGE NOBES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE CONTABILIDADE,
NASCIDO EM CROYDON - LONDRES NO DIA (10/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM LOCAL
IGNORADO, FILHO DE REGINALD ALFRED NOBES E DE SHARON TERESA MARIA NOBES. ISABELLA
NARIELY ALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (12/02/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE EDUARDO
DA SILVA E DE MARGARETH ALVES DOS SANTOS.

LEANDRO MOTA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO ELÉTRICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE NERILDO FERNANDES DE OLIVEIRA E DE MARIA APARECIDA MOTA DE OLIVEIRA.
MARIANE KEIKO FUKAI PICKART, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AEROVIÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
SIEGFRIED PICKART E DE CLAUDETE TAECO FUKAI.

FLAVIO PEREIRA LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/08/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM DIADEMA, SP, FILHO DE
HUMBERTO PEREIRA LIMA E DE NEUZA PEREIRA LIMA. VIVIANE REIS RAPACE, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (10/10/
1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO RAPACE E DE CREMILDA
REIS RAPACE.

LEONARDO GRACIANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA COMERCIAL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
NOELY TEREZINHA GRACIANI. CAROLINA HART RODES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
FISIOTERAPEUTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AGUSTI FAUS RODES E DE ANDREA HART RODES.

LUCAS CHAGAS GAMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCARIO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (09/10/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CICERO DA SILVA
GAMA E DE CLEUBE ELENA CHAGAS GAMA. BIANCA STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (07/04/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ULISSES SILVA SANTOS E DE SHIRLEY
GOMES DE OLIVEIRA SANTOS.

HUGO PEGO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COORDENADOR DE
SUPRIMENTOS, NASCIDO EM FERRAZ DE VASCONCELOS, SP NO DIA (07/01/1981), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM MIGUEL PEGO DOS SANTOS E DE MARIA
DE LOURDES PEGO DOS SANTOS. LILIAN ERHARDT MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/06/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FABIO TADEU SARABION MACHADO E DE MARTA
ERHARDT MACHADO.

ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/06/1945), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO E DE MARIA BENEDITA DA SILVA. VALMIRA SANTIAGO LIMA, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SANTO AMARO, BA NO DIA (13/04/1975),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA E DE
ELIZABETE SANTIAGO.

THIAGO GOULART DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/04/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE OSEAS RODRIGUES DE OLIVEIRA E DE ELIANA GOULART DE OLIVEIRA. SIMONE ROSA
MARÇAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO , NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/08/1983),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALFREDO MARÇAL SOBRINHO E DE
ALAIDES ROSA DOS SANTOS MARÇAL.

GILMAR GUNDIM DAS NEVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ESPECIALISTA DE
REMUNERAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/11/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BATISTA DAS NEVES E DE VILMA GUNDIM DAS NEVES. MARCELA
BERMUDES ALVARENGA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA CONTÁBIL, NASCIDA
EM LINHARES, ES NO DIA (16/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ EDUARDO CARVALHO ALVARENGA E DE MARIA OLINDA BERMUDES.

WESLLEY RICARDO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/08/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MOACIR RICARDO DA SILVA E DE CICERA LOURENÇO NEVES DA SILVA. GLÍCIA AMORIM DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA EM PALMÓPOLIS, MG NO
DIA (30/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO NUNES DOS
SANTOS E DE CENI AMORIM DOS SANTOS.

DEIBER CERQUEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ORIENTADOR SÓCIO
EDUCATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ MOREIRA DA SILVA E DE MARINALVA CERQUEIRA DA SILVA.
DOMINIQUE XAVIER DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE SOCIAL,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE HERONALDO JOSÉ DE ARAUJO E DE JANUACEL XAVIER DE ARAUJO.

RICARDO DANIEL ALVES LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO ELÉTRICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JURANDY CORDEIRO LOPES E DE WILMA DE FÁTIMA ALVES LOPES. SUZANA ZIL DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM OSASCO, SP NO DIA (25/08/
1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CARLOS DA SILVA E DE
SIMONE ZIL DA SILVA.

THIAGO JULIAN CASTRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (03/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MARIO LUCIO CASTRO E DE VANILDA MORAES BARROS CASTRO. KARINA WILHELM NANTES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/
02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EMILIO NANTES CASALDERREY
E DE MONIKA WILHELM NANTES.

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

CONVOCAÇÃO de   “ASSEMBLEIA   GERAL   ORDINÁRIA”   do  “CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA ROOSEVELT” - São Paulo, 03 de janeiro de
2022. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARAGEM ROOSEVELT - Rua Nestor Pestana,
147. Srs(as) Condôminos(as). Como ADMINISTRADORES deste condomínio, vimos
CONVOCÁ-LOS a participar da ASSEMBLEIA GERAL abaixo discriminada: TIPO:
ORDINÁRIA - DATA DA REALIZAÇÃO: 27/01/2022  (5ª FEIRA) HORÁRIO:  1ª
CONVOCAÇÃO: 18h30 com quórum legal da presença de metade das frações
ideais, ou 2ª CONVOCAÇÃO: 19h00 com qualquer número de presentes.. Local:
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS - ACM - Rua Nestor Pestana, 147  - ORDEM
DO DIA:  Item 1: Aprovação das contas referente ao periodo de janeiro/2021 a
dezembro/2021; Item 2:  Delieração e aprovação da nova previsão orçamentária;
I tem 3:  Assuntos  gera is  de  in te resse  do  condomín io .  So l i c i tamos o
comparecimento de todos os Srs. Condôminos, principalmente para que haja uma
participação efetiva de cada um nas decisões que afetam a coletividade.
* É lícito ao Condômino se fazer representar por procurador, o qual deverá
estar munido de procuração lavrada pelo tritular da unidade, conforme relação
em poder da administradora. Qualquer pessoa que não seja o próprio titular, ou
seu cônjuge, só poderá participar com a apresentação de procuração.  Caso haja
divergência, ou tenha havido mudança de titularidade, cabe ao interessado a
regularização junto à Administradora em até 24 horas antes da realização da
Assembleia, sem o que a unidade não terá direito a voto.
* Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não
poderão votar nas deliberações.
*  Finalizando, informamos que o não comparecimento de qualquer Condômino
não o desobrigará do cumprimento das decisões tomadas em Assembleia.

Atenciosamente  - Humberto A. Lodovico - Síndico

04  - 05  e 06/01

Processo nº 1025644-58.2019.8.26.0002 da 03ª Vara da Família e Sucessões do foro da Comarca de Cotia - JULGO 
PROCEDENTE o pedido formulado e o faço para nomear o autor (Milton dos Santos) à curatela de Cremilda Januzzi dos 
Santos, que, diagnosticada com Doença de Alzheimer não especificada (CID R26.2, f00.1, Z74.1), declaro incapaz de 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar
como para outorgar ao(à)(s) curador(es) poderes para em nome da parte curatelada levantar benefício assistencial e/ou 
previdenciário, e representar os interesses da mesma perante órgãos públicos ou instituições privadas, especialmente em 
assuntos relacionados a sua saúde física e/ou mental (hospitais, ambulatórios, instituições para tratamento em regime 
ambulatorial e/ou de internação etc.) 

Ineos Compósitos do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 72.930.332/0001-86 – NIRE 35.300.137.256

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2021
Data, hora e local: 08/12/2021, às 10h00, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada, face a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos – Presi-
dente e Secretário. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: (a) Aprovar, a distribuição 
de dividendos à conta de lucros acumulados da Companhia, conforme apurado em balancete intermediário levantado 
especialmente para esse fim em 30/11/2021, no montante total de R$ 63.257.817,69, para pagamento às acionistas da 
Companhia, proporcionalmente à participação de cada uma delas no capital social da Companhia, sendo (i) R$ 63.257.815,69 
à acionista Ineos Composites Europe Holding S.À.R.L., a serem pagos em até 60 dias contados a partir da presente data; 
e (ii) R$ 2,00 à acionista Ineos Composites International Holdings LLC, os quais serão creditados nos livros contábeis da 
Companhia em conta apartada, a serem pagos à acionista titular oportunamente; e (b) Autorizar a Diretoria da Companhia, 
observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social da companhia, a praticar todos os atos necessários à 
efetivação e implementação das deliberações aprovadas acima. Araçariguama-SP, 08/12/2021. Assinatura: Gabriel Silva 
Loschiavo dos Santos, Presidente e Secretário da Mesa. JUCESP – Registrado sob o nº 599.162/21-1 em 16/12/2021. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Canal da Peça S.A. CNPJ/ME n. 16.756.261/0001-76. NIRE 35.3.0044751-4. 

Ficam convocados os acionistas do Canal da Peça S.A.
A se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Presencial, a ser realizada no dia 13.1.2022, às 10h, no escritório comercial da 
Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1400, cjt. 131, CEP 04543-000, em São Paulo/SP, tendo em vista que o prédio 
onde se localiza sua sede não possui estrutura compatível nem sala de dimensões suficientes para comportar assembleias gerais  
(cf. artigo 124, §2º, da Lei nº 6.404/76), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aporte de capital na Companhia de até  
R$ 6.599.988,00, com emissão de até 122.222 novas ações ordinárias e até 244.444 novas ações preferenciais, ao preço de emissão de 
R$ 18,00 por ação, destinando-se R$ 3,60 por ação para formação de capital social e R$ 14,40 por ação para a reserva de capital; e (ii) 
fixar os critérios para exercício do direito de preferência na subscrição das novas ações, inclusive quanto a sobras. Em observância aos 
artigos 135, §3º, e 170, §7º, da Lei nº 6.404/76, a proposta da Diretoria sobre os itens da ordem do dia encontra-se à disposição na sede 
da Companhia e no supracitado escritório comercial, podendo os acionistas contatarem a Companhia no e-mail ir@cws.digital para 
providenciar acesso à proposta. São Paulo, 4.1.2022. Fernando Cymrot (Presidente do Conselho de Administração).

Canal da Peça S.A. CNPJ/ME n. 16.756.261/0001-76. NIRE 35.3.0044751-4. 

Ficam convocados os acionistas do Canal da Peça S.A.
A se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Presencial, a ser realizada no dia 13.1.2022, às 15h, no escritório comercial da Companhia, 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1400, cjt. 131, CEP 04543-000, em SP/SP, tendo em vista que o prédio onde se localiza sua sede 
não possui estrutura compatível nem sala de dimensões suficientes para comportar assembleias gerais (cf. art. 124, §2º, da Lei nº 6.404/76), 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração de denominação empresarial da Companhia; (ii) alteração de objeto social da 
Companhia; (iii) alteração de endereço da sede da Companhia; (iv) destituição dos atuais membros do Conselho de Administração da 
Companhia; (v) extinção do Conselho de Administração da Companhia; (vi) extinção do regime de capital autorizado da Companhia; (vii) 
reformulação do capítulo do Estatuto Social sobre administração da Companhia; (viii) reformulação do capítulo do Estatuto Social sobre exercício 
social, balanços e resultados; (ix) alteração dos artigos respectivos do Estatuto Social para refletir as mudanças dos itens ‘vii’ e ‘viii’ anteriores; 
e (x) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Em observância ao art. 135, §3º, da Lei nº 6.404/76, a proposta da Diretoria sobre os itens 
da ordem do dia encontra-se à disposição na sede da Companhia e no supracitado escritório comercial, podendo os acionistas contatarem a 
Companhia no e-mail ir@cws.digital para providenciar acesso à proposta. SP, 4.1.2022. Fernando Cymrot (Presidente do Conselho de 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural

(Anater) lançou Chamadas Públicas e Instrumentos Específicos
de Parceria (IEPs) para contratação de serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Ater), que somam R$ 53,6 milhões e
beneficiarão áreas rurais de todas as regiões do Brasil, no início
de 2022. 

COMPROMISSO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(Mapa) publicou no Diário Oficial da União a criação de quatro
Grupos de Trabalho para acompanhar, no que tange ao setor agro-
pecuário, a implementação dos compromissos estabelecidos
pelo Brasil na Conferência do Clima da ONU, (COP26) realiza-
da em Glasgow.

DESEMPENHO
A corrida no mercado de grãos está acirrada em sua reta fi-

nal, com dois dos seus três principais competidores lutando pelo
título. Tanto milho quanto o trigo acumulam alta de mais de 21%
no ano e disputam quem vai ficar com o posto mais alto do mer-
cado em 2021. Quem está atrás nessa corrida é a soja, terceiro
principal componente do mercado agrícola, que registra queda
de mais de 4% no ano. 

AUXÍLIO
O presidente Jair Bolsonaro promulgou a prorrogação de

socorro financeiro a agricultores familiares prejudicados pela
pandemia da Covid-19. A norma foi restabelecida após a derru-
bada de veto integral pelo Congresso Nacional. Publicada no
Diário Oficial da União, a Lei Assis Carvalho 2, prevê o paga-
mento de auxílio de R$ 2.500,00 para famílias em situação de
pobreza ou extrema pobreza e determina que os núcleos famili-
ares chefiados por mulheres receberão R$ 3.000,00. 

CESTAS
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizou,

três operações de leilão eletrônico. O objetivo é a aquisição de
3,79 toneladas de flocos de milho, 17,79 t de açúcar e 8,9 mil
latas de óleo de soja refinado, de 900 ml cada uma. Estas opera-
ções são uma reoferta de leilões anteriores, que ocorreram em
Dezembro. O objetivo é a composição de cestas de alimentos
destinadas a grupos populacionais tradicionais e específicos em
situação de insegurança alimentar e nutricional nos estados do
Espírito Santo e Maranhão.

LEITE
O evento realizado no final de dezembro, pelo Instituto Bio-

lógico (IB) e pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agrone-
gócios - APTA Regional de Pindamonhangaba, com apoio da
Cooperativa de Latícinios Serramar de Guaratinguetá, faz parte
das ações do Programa de Sanidade e Agricultura Familiar (Pro-
saf) na área de qualidade do leite, desenvolvido pela Secretaria
da Agricultura do Estado de S.Paulo.

FISCALIZAÇÃO
Em atendimento ao calendário de vacinação oficial determi-

nado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, nos últi-
mos dias de Dezembro, foram vacinados contra Febre Aftosa
todos os búfalos de 0 a 24 meses da Fazenda Água Sumida, e
todas as fêmeas de 3 a 8 meses foram vacinadas também contra
Brucelose. Ao todo foram vacinados 519 animais contra Febre
Aftosa e 71 fêmeas contra brucelose.

PRESENCIAL
Referência na transferência de conhecimento em ciência e

tecnologia de alimentos, bebidas e embalagem, o Instituto de
Tecnologia de Alimentos (Ital) retomará a realização de eventos
presenciais em 2022, mantendo, no entanto, a maioria on-line
diante do sucesso do formato adotado durante a quarentena: os
49 cursos realizados em 2021 tiveram um total de 2.016 partici-
pantes com média de satisfação de 96%.

BALANÇO
O ano de 2021 encerra com diversas ações da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento de São Paulo concretizadas. O se-
gundo semestre foi marcado por lançamentos e entregas, assim
como foram efetivadas diversas visitas técnicas pelo Secretário
de Agricultura, Itamar Borges, às unidades da Pasta distribuídas
por todo o território do Estado. Do ponto de vista orçamentário
o ano de 2021 apresentou um acréscimo de 300% para a SAA.

OVOS
Durante a maior parte de 2021, o mercado de ovos registrou

preços elevados, motivados pela demanda aquecida, pela oferta
mais controlada e por repasses dos aumentos aos custos de pro-
dução, o que resultou em valores recordes para o produto, em
termos reais. Dados do Cepea mostram que a caixa de 30 dúzias
do produto branco tipo extra, a retirar em Bastos (SP), atingiu
R$ 135,51 na média de abril. (Com informações de assessorias)

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é pau-

listano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no ex-
terior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai
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A Associação Brasileira de
Navios de Cruzeiros (Clia Bra-
sil) anunciou na segunda-feira
(3) a suspensão voluntária das
operações nos portos do Brasil
até 21 de janeiro deste ano. A
medida ocorre com efeito ime-
diato para novas partidas e ne-
nhum hóspede será embarcado
até o dia 21 de janeiro. Os cru-
zeiros atuais vão finalizar os
seus itinerários conforme pla-
nejado.

A entidade informou que está
trabalhando em nome das com-
panhias de cruzeiros que operam
no país – MSC Cruzeiros e Cos-
ta Cruzeiros – para alinhar inter-
pretações e aplicações dos pro-
tocolos operacionais de saúde e
segurança que haviam sido apro-
vados no início da temporada, em
novembro, com as autoridades
do governo federal, Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria  (Anvisa), estados e muni-
cípios.

“Nas últimas semanas, as
duas companhias de cruzeiros
afetadas experimentaram uma

série de situações que impac-
taram diretamente as opera-
ções nos navios, tornando a
continuidade dos cruzeiros
neste momento impraticável.
Além disso, a incerteza opera-
cional causou inconvenientes
significativos para os hóspedes
que contavam com suas férias
no mar com rígidos protoco-
los de segurança”, disse a as-
sociação no comunicado.

No domingo (2), a Anvisa
divulgou comunicado em que
contraindica embarques em
navios de cruzeiro neste mo-
mento. “Em vista dos últimos
acontecimentos, a Anvisa con-
traindica o embarque de passa-
geiros que possuem viagens
programadas em navios de cru-
zeiro para os próximos dias,
em especial diante do aumento
vertiginoso de casos de covid-
19, com identificação de surtos
a bordo das embarcações que
operam na costa brasileira”, diz
a nota.

“A recomendação da Agência
leva em consideração a mudan-

ça rápida no cenário epidemio-
lógico, o risco de prejuízos à
saúde dos passageiros e a impre-
visibilidade das operações nes-
te momento”, acrescentou a An-
visa.

A Anvisa já havia recomen-
dado ao Ministério da Saúde, na
última sexta-feira (31), a sus-
pensão provisória da temporada
de navios de cruzeiro, até que
sejam debatidas as questões que
envolvem uma eventual retoma-
da das operações.

Segundo a Clia, a atual tem-
porada, após o término da sus-
pensão voluntária, poderá ser
cancelada na íntegra se não hou-
ver adequação e alinhamento
entre todas as partes envolvidas
para possibilitar a continuidade
da operação.

Os protocolos vigentes, con-
forme informou a associação,
são os seguintes:

• Vacinação completa obri-
gatória para hóspedes e tripulan-
tes (elegíveis dentro do Plano
Nacional de Imunização).

• Testagem pré-embarque

(PCR até três dias antes ou An-
tígeno até um dia antes da via-
gem).

• Testagem frequente de no
mínimo 10% das pessoas em-
barcadas e tripulantes.

• Capacidade reduzida a bor-
do para facilitar o distanciamen-
to social de 1,5m entre os gru-
pos e permitir a distribuição de
cabines reservadas para isolar
casos potenciais.

• Uso obrigatório de másca-
ras.

• Preenchimento de formu-
lário de saúde pessoal (DSV –
Declaração de Saúde do Viajan-
te).

• Ar fresco sem recirculação,
desinfecção e higienização
constantes.

• Plano de contingência com
corpo médico especialmente
treinado e estrutura com moder-
nos recursos para atendimento
dos hóspedes e tripulantes.

• Medidas de rastreabilidade
e comunicação diária com a
ANVISA, Municípios e Estados
(Agencia Brasil)

Vacina para crianças chega na
segunda quinzena de janeiro

 As vacinas contra a covid-19
para crianças de 5 e 11 anos de
idade começarão a chegar ao
Brasil na segunda quinzena de
janeiro. A informação foi dada
na segunda-feira (3) pelo minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga.

“Na segunda quinzena de ja-
neiro, as vacinas para crianças
começam a chegar e serão dis-
tribuídas como nós temos dis-
tribuído”, disse sem dar detalhes
sobre quantidade.

Sobre entrega de doses pe-
diátricas do imunizante da Pfi-
zer, o laboratório informou que
está definindo as etapas de for-
necimento com o governo bra-
sileiro. “A Pfizer está atuando
junto ao governo para definir as
etapas do fornecimento das va-
cinas contra a covid-19 para imu-
nização da faixa etária de 5 a 11
anos, com estimativa de entre-
gas a partir de janeiro de 2022”.

Anvisa
A Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) autori-

zou, há duas semanas, a aplica-
ção da vacina da Pfizer para cri-
anças. Diante do aval da Anvisa,
o Ministério da Saúde decidiu
incluir as crianças no Programa
Nacional de Imunização e libe-
rar a vacinação daquelas que
apresentarem prescrição médi-
ca para isso.

A medida causou reação de
governadores e pelo menos 20
estados, além do Distrito Fede-
ral, já adiantaram que não irão
seguir a recomendação da pas-
ta. Nessas unidades da federa-
ção, a vacinação deverá sem feita
sem exigência de pedido médi-
co. São estes, os estados: Acre,
Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Pará, Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro, Santa Catarina, São
Paulo e Sergipe.

Nesse público o imunizante
já está sendo aplicado nos Esta-
dos Unidos, Áustria, Alemanha,
Chile, China e Colômbia. Se-

gundo o ministro, o Brasil será
“um dos primeiros países a dis-
tribuir a vacina para crianças que
os pais desejem fazer”.

Consulta pública
No domingo (2) foi encer-

rada uma consulta pública aber-
ta pelo Ministério sobre o as-
sunto e amanhã haverá uma au-
diência pública com especialis-
tas de diversas correntes sobre
o assunto na sede da pasta, em
Brasília.

A lista oficial de participan-
tes ainda não foi divulgada pela
pasta. Representantes do Conse-
lho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e do Conselho
Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Conasems) par-
ticiparão do debate. Na quarta
(5) a pasta formalizará sua deci-
são sobre o assunto.

Questionado sobre o assun-
to, Queiroga ressaltou hoje que
a medida não foi um “referen-
do” nem um “plebiscito”. “Nem
é referendo, nem plebiscito. É
uma consulta pública, seguida de

uma audiência pública onde os
especialistas das diversas cor-
rentes vão poder discutir para a
sociedade tomar conhecimento.
O objetivo disso, qual é? Ofere-
cer aos pais as informações ne-
cessárias para que eles possam
tomar as melhores decisões para
os seus filhos”, explicou.

Supremo
A consulta pública para vaci-

nação de crianças foi contesta-
da no Supremo Tribunal Federal
(STF) pela Confederação Naci-
onal dos Trabalhadores Metalúr-
gicos. Na última sexta-feira
(31), a ministra Cármen Lúcia
deu um prazo de cinco dias para
que o presidente Jair Bolsonaro
e Queiroga prestem informa-
ções sobre a medida.

A confederação quer que o
Supremo determine à União que
a vacinação desse grupo passe a
ser obrigatória, e que a faixa etá-
ria seja incluída com urgência no
Plano Nacional de Imunizações
do Ministério da Saúde. (Agen-
cia Brasil)

Prefeitura decreta situação de
emergência em Teresina

A prefeitura de Teresina de-
cretou situação de emergência
devido aos estragos causados
pelas fortes chuvas que atingem
a cidade nos últimos dias. Se-
gundo a Defesa Civil municipal,
17 mil pessoas vivem em áreas
onde a elevação do nível dos rios
Parnaíba e Poti ameaça provo-
car alagamentos.

“Além de adotarmos uma sé-
rie de medidas de assistência a
essas famílias, estamos decre-
tando situação de emergência
na cidade, para podermos atu-
ar com mais rapidez no atendi-
mento às vítimas de enchentes”,
informou o prefeito José Pes-
soa Leal, no domingo (2).

Meteorologia
De acordo com o meteoro-

logista do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) Olívio
Bahia Neto, choveu mais na ca-
pital do Piauí entre a sexta-feira
(31) e as 9h da manhã de segun-
da-feira (3) do que o volume
esperado para todo o mês de ja-
neiro, de 199,6 milímetros
(mm) contra 196,8 mm.

Ainda segundo Neto, deve
continuar chovendo na região,
ainda que menos intensamente,
até pelo menos a próxima sex-
ta-feira (7). Além da umidade
elevada e das altas temperaturas,
uma área de alta pressão poten-
cializa as chuvas que atingem
uma extensa área que vai do les-
te do Pará ao litoral do Ceará.

O gerente-executivo da se-
cretaria municipal de Defesa
Civil, João Batista Alves, disse

à Agência Brasil que a cidade
permanece em estado de aler-
ta. Esta manhã, socorristas re-
moveram 15 famílias de áre-
as de risco no bairro São Joa-
quim, na zona norte da capi-
tal, para uma escola munici-
pal. No total, 117 famílias já
foram retiradas de áreas ala-
gadas e uma pessoa morreu
após seu carro ser arrastado
pela força da água e cair em
um córrego de cerca de dois
metros de profundidade. Outros
cinco ocupantes do veículo fo-
ram resgatados com vida.

Nível das águas
Em nota, o governo do

Piauí informou que, devido às
chuvas de verão, a elevação do
nível das águas dos rios que

banham Teresina e outras cida-
des piauienses já é esperada,
mas que, até o momento, “a si-
tuação está controlada”.

Técnicos da secretaria esta-
dual da Defesa Civil (Sedec)
vêm monitorando os principais
cursos d´água, além de se man-
ter em contato com autoridades
municipais. Ainda de acordo
com o governo estadual, a expec-
tativa do Serviço Geológico do
Brasil (CPRM) é que o nível do
Rio Parnaíba se estabilize pró-
ximo a Teresina, não ultrapas-
sando a cota de alerta

De acordo com boletim en-
viado pela CPRM nesta segun-
da-feira, o nível do Rio Parnaí-
ba, em Floriano, está acima da
cota de alerta para a capital.
(Agencia Brasil)

Médicos embarcam para reforçar
saúde primária na Bahia

Um grupo de 23 médicos, do
Programa Mais Médicos, chega
à Bahia na manhã da segunda-fei-
ra (3) para ajudar vítimas das
enchentes que atingem o estado.
Em entrevista à imprensa antes
do embarque, o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, disse
que, até dia 10, o total de pro-
fissionais do programa atuando
na Bahia chegará a 119. O grupo
vai atuar na atenção primária em
cidades que decretaram estado
de calamidade pública.

Queiroga e os ministros da
Cidadania, João Roma, da Mu-
lher, e da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves, tam-
bém embarcaram para a Bahia

em um avião da Força Aérea.
Em relação ao período que

os profissionais de saúde fica-
rão no estado, Queiroga disse
que será “o tempo necessário”.
O ministro afirmou que pode
chegar a um ano.

A ministra Damares Alves
destacou que “a prioridade do
governo federal é garantir as vi-
das”. A ministra lembrou que na
Bahia, além de ter que enfrentar
águas contaminadas, vítimas das
enchentes ainda precisaram en-
frentar casos de violência contra
a mulher, o que exige participa-
ção da pasta que ela comanda.

O ministro da Cidadania afir-
mou que viu cidades completa-

mente destruídas com água até
o teto. Roma lembrou os pedi-
dos “desesperados” dos prefei-
tos que além de verba, precisa-
vam de pessoal para ajudar no
socorro.

Segundo o último boletim
divulgado na tarde de domingo
(2) pela Superintendência de
Proteção e Defesa Civil da Bahia
(Sudec), os números referentes
à população atingida pelas en-
chentes que ocorrem em diver-
sas regiões do estado, são
32.594 desabrigados, 57.451
desalojados, 25 mortos e 517
feridos. O número total de atin-
gidos chega a 661.508 pessoas.

Os números correspondem

às ocorrências registradas em
165 municípios afetados. É im-
portante destacar que, desse to-
tal, 153 estão com decreto de
situação de emergência.

O ministro Queiroga tam-
bém falou sobre o estado de saú-
de do presidente da República,
Jair Bolsonaro, que foi internado
na madrugada de hoje em São Pau-
lo com dores abdominais. “O pre-
sidente, como vocês sabem, foi
vítima de um atentado gravíssimo
em 2018. Em função disso, ele tem
consequências. Ele teve dores ab-
dominais, achou-se por bem levar
ao hospital em São Paulo. Mas, até
onde eu sei, o presidente está
bem”, afirmou. (Agencia Brasil)
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