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Estudo da OIT aponta recuperação
lenta do mercado de trabalho
Relatório divulgado na segunda-feira (17) pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) alerta para o impacto global da pandemia de
covid-19 no emprego e prevê
recuperação lenta e incerta dos
mercados de trabalho.
A pandemia de covid -19,
que dominou a economia mundial pelo segundo ano consecutivo em 2021, impediu a re-

Carteira de crédito do Pronaf chega a
R$ 50 bilhões no Banco do Brasil
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Metade dos serviços de saúde de SP
tem estoque de testes para 7 dias

Dólar sobe para R$ 5,52 com
feriado nos Estados Unidos
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Inflação medida pelo
Índice Geral de Preços-10
sobe 1,79% em janeiro
Foto/José Cruz/ABr

O sistema de saúde da Inglaterra informouu que vai expandir o programa de reforço
na vacinação contra a covid19, para incluir jovens de 16 e
17 anos, desde a segunda-feira (17).
Até agora, as doses de reforço eram limitadas a jovens
de 16 e 17 anos com comorbidades.
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Coreia do
Norte dispara
mais dois
mísseis para
o mar

No primeiro dia como governador do estado da Virgínia,
Glenn Youngkin anulou a obrigação de crianças usarem máscara nas escolas e de funcionários públicos serem vacinados. Youngkin havia se comprometido, durante a campanha
eleitoral, a eliminar a dupla
obrigatoriedade decretada
pelo antecessor, o democrata
Ralph Northam.
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Previsão do Tempo
Terça: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,52
Venda:
5,52
Turismo
Compra: 5,54
Venda:
5,68

EURO
Compra: 6,30
Venda:
6,30

32º C
19º C

Noite
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Esporte

Hot Car anuncia trio de
pilotos para temporada
2022 da Stock Car
A equipe Hot Car Competições vai para a 22ª temporada
de sua história na Stock Car Pro
Series, e pelo segundo ano sob
a chefia de Babi Rodrigues, já
definiu seus pilotos para a temporada que começa no dia 13
de fevereiro com a Corrida de
Duplas em Interlagos, São Paulo. O time sediado em Cajamar
(SP) terá não dois, mas três pilotos para seus dois carros. A
Hot Car continua com Tuca Antoniazi, que vai para sua terceira temporada completa na principal categoria do automobilismo brasileiro, e com Felipe
Lapenna.
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Recordista brasileiro,
Marcelo Melo joga
58º Grand Slam da
carreira na Austrália
Pela 14ª temporada, o
mineiro Marcelo Melo está
em Melbourne para a disputa do Australian Open. Será
o 58º Grand Slam que jogará
em sua carreira. Desde 2007
e até o ano passado, além dos
13 na Austrália, foram 15
Roland Garros, 14 Wimbledon e 15 US Open. Números

Rodrigo Luppi/Maykel
finalizam o Dakar 2022 em
sexto entre os UTVs T4
Chegou ao fim na sexta-feira, a jornada de mais de 8.300 km
ao longo duas semanas, a 44ª
edição Dakar, em Jeddah, na Arábia Saudita. A dupla Rodrigo Luppi/Maykel Justo #415 encerrou
o rali em sexto nos UTVs T4,
após mais uma boa disputa na 12º
e última etapa, quando completou o Especial (trecho cronometrado) de 164 km com o 2º tempo categoria, em 1h54m38s.
Os brasileiros imprimiram
um ritmo forte ao longo de todo
o rali e mostraram muita competitividade uma vez que venceram no 5º dia, lideraram o rali por
duas etapas.
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que o colocam como recordista brasileiro no total de
participações nos quatro
principais torneios do circuito. E Melo já comemorou dois títulos: Roland
Garros 2015, com o croata
Ivan Dodig, e Wimbledon
2017, com o polonês
Lukasz Kubot.
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Ângela e Neide são
campeãs da terceira
etapa do Circuito
Sul-Amaricano 21/22

Apostando na continuidade, Hot Car mantém estrutura com
poucas mudanças

Foto/@mchphotocz

EUA:
governador
cancela
obrigatoriedade
de máscara e
vacina

ros dias de 2022.
O mercado de ações teve um
dia parecido. O índice Ibovespa,
da B3, fechou o dia aos 106.374
pontos, com recuo de 0,52%.
Ações de empresas mineradoras
e de varejo puxaram a queda.
Mesmo com as perdas de segunda-feira, o indicador sobe 1,48%
no acumulado do ano.
No início do dia, a divulgação de que a atividade econômica cresceu 0,69% em novembro
foi bem recebida pelo mercado.
O resultado foi levemente melhor que o previsto. No entanto,
a pressão internacional prevaleceu no restante do dia. Com poucas negociações por causa do
feriado nos Estados Unidos,
qualquer operação de compra
influencia a cotação. (Agencia
Brasil)

App impulsiona entrada de
mulheres no mercado de
trabalho
Página 2
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A Coreia do Norte disparou
na segunda-feira (17) para o
mar o que se suspeita serem
dois mísseis balísticos. É o
quarto lançamento de armas
este mês, de acordo com o
Exército da Coreia do Sul.
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Com as negociações esvaziadas por causa de feriado nos
Estados Unidos, o dólar fechou
com leve alta pela primeira vez,
após quatro sessões consecutivas de queda. A bolsa de valores
encerrou com pequena baixa, em
um movimento de realização de
lucros, quando investidores vendem ações para embolsar ganhos
recentes.
O dólar comercial encerrou
a segunda-feira (17) vendido a
R$ 5,527, com leve alta de
0,24%. A cotação iniciou o dia
em baixa, chegando a cair para
R$ 5,49 por volta das 10h30,
mas inverteu o movimento e passou a operar perto da estabilidade, até firmar a alta perto do fim
das negociações. Apesar da alta,
a moeda norte-americana acumula queda de 0,88% nos primei-

Foto/ Gonzalo Sosa

Inglaterra
estende dose de
reforço contra
covid para 16
e 17 anos

cuperação plena e equilibrada
dos mercados de trabalho, diz
o relatório Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo Tendências 2022. O documento aponta piora das perspectivas para o mercado de trabalho global desde as últimas projeções da OIT e indica probabilidade de que condições continuem negativas nos próximos
anos.
Página 3

Ângela e Neide subiram ao lugar mais alto do pódio
Ângela e Neide conquistaram 2 sets a 0 (21/19 e 21/18), na
no domingo a terceira medalha decisão da etapa de Montevide ouro para o Brasil no Circui- déu, no Uruguai. Na primeira
to Sul-Americano 2021/2022. O etapa da temporada, disputada
título veio com vitória sobre as no ano passado, em Santiago,
chilenas Fran Rivas e Chris, por no Chile.
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Metade dos serviços de saúde tem
estoque de testes para 7 dias
o índice cresceu 99% nesse
mesmo período. A procura por
testes de covid-19 dobrou na
quase totalidade dos laboratórios pesquisados (92%). Em algumas regiões do interior do estado como Jacareí e São José do
Rio Preto o crescimento variou
entre 501% e 1000%.
Dentro dessa amostra, mais
da metade dos serviços de saúde
pesquisados informou ter estoque de testes para covid-19 e Influenza suficientes para até sete
dias. E 22,5% dos laboratórios
informaram ter estoque para 15
ou 21 dias, sendo que a maioria
deles fica no interior do estado.
Para Luiz Fernando Ferrari,
coordenador do Comitê de Laboratórios do SindHosp, a pesquisa constatou que a maioria
dos testes positivos de covid-19

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Histórias da cidade que fará 468 anos em 25 janeiro : Antonio Carlos Rodrigues foi o 1º vereador (2007 a 2010) a presidir
a Mesa Diretora da Casa por 4 vezes sequenciais. Depois, foi
senador por 2 anos e ministro (Transportes)
.
PREFEITURA (São Paulo)
Histórias da cidade que fará 468 anos em 25 janeiro : Luiza
Erundina (então no PT) foi a 1ª mulher a ser prefeita de São
Paulo (1989 a 1992). Hoje é deputada federal pelo PSOL e foi
candidata a vice-prefeita do Boulos em 2020
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Assim como o atual deputado José Américo, o ex-deputado
estadual Rui Falcão é histórico no PT. Por isso, diz que o partido que presidiu não precisa da muleta do ex-governador (exPSDB) paulista Alckmin pra ser vice do Lulismo
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria aposta na Anvisa liberar vacinação via sua Coronavac (Butantã) pra crianças (dos 3 aos 11 anos). O candidato
(PSDB) Presidencial aposta nos votos - dos jovens aos idosos das famílias destas meninas e meninos
.
CONGRESSO (Brasil)
Em alguns Estados, inclusive em São Paulo, se alguns deputados estaduais e deputadas federais do PL tivessem poder de
veto, alguns e algumas de outros partidos não entrariam de forma alguma no PL, agora com Jair Bolsonaro
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Dependendo do nome - homem ou mulher desde que seja
cristão - que será colocado pra ser vice na chapa Presidencial
2022 do Jair Bolsonaro (no PL), o candidato à reeleição vai priorizar a parte 2 de “DEUS Acima de Todos”
.
PARTIDOS (Brasil)
No PT do Lulismo, a maioria dos candidatos pra Assembleia
paulista e Câmara dos Deputados já sabe que será - no máximo escada pra quem disputar a reeleição, ou pra quem vai tentar se
eleger por ter muita grana e fama
.
JUSTIÇAS
Logo na sua volta, o Supremo vai julgar ações partidárias :
PTB sobre federações pra alguns partidos não serem extintos,
PDT sobre Ficha Limpa/Suja das candidaturas e Novo, sobre os
dinheiros do Fundão (partidário / eleitoral) ...
.
(Brasil)
... Quando a Justiça Eleitoral - única no mundo - do TSE julga
o que os donos e sócios preferenciais dos partidos políticos
brasileiros faz com o dinheiro dos fundos, tá julgando o que fazem muitos brasileiros que criticam a política
.
M Í D IAS
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(São Paulo - Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara Municipal - São Paulo)
e Colar Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo)
.
E-Mail cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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Prefeitura
A falta de testes não afeta
somente os laboratórios privados de São Paulo. Nas unidades
de saúde administradas pela prefeitura de São Paulo, por exemplo, os estoques estão baixos e,
por isso, a administração municipal decidiu limitar os testes
para grupos prioritários ou grupos de risco. Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson
Aparecido, fazem parte desse
grupo as gestantes e puérperas,
idosos, pessoas que se preparam
para fazer cirurgia, profissionais
da saúde e população em situação de rua. Para este grupo, disse ele, não devem faltar exames.
Para fazer o teste, essas pessoas devem apresentar mais de
dois sintomas gripais. Para as
demais pessoas que não fazem
parte do grupo de risco, o diag-

nóstico será clínico, considerando o histórico de contato
próximo ou domiciliar nos 14
dias anteriores ao aparecimento de sintomas. Os principais
sintomas gripais relacionados
são febre, calafrios, dor de garganta, tosse, coriza e distúrbios
olfativos ou gustativos.
Em entrevista na segundafeira (17), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, informou que
a falta de testes não se deve à
falta de recursos da administração municipal. “Não existe nenhum problema com falta de recursos ou dificuldade de fazer
aquisição, com exceção da falta
de teste por parte do próprio fabricante. O volume de pessoas
aumentou de forma assustadora.
E a prefeitura fez protocolo para
priorizar sintomáticos que tenham necessidade de internação

e alguns setores como pessoas
em situação de rua. Estamos
atentos. Assim que houver testes disponíveis no mercado, vamos fazer aquisição. Mas é importante que não deixemos faltar exames para quem vai fazer
internação ou cirurgia”.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde, desde o dia
30 de dezembro do ano passado, quando começou a testagem
rápida para diagnóstico de Influenza, mais de 97,5 mil testes
foram feitos, sendo que mais de
14 mil deram positivo para a
doença.
No caso da covid-19, desde
dezembro até o ultimo domingo (16) foram realizados 227,7
mil testes rápidos de antígeno,
sendo mais de 90,6 mil deles positivos. A taxa de positividade é
39,8%. (Agencia Brasil)

O aplicativo Para Elas é uma
ferramenta que incentiva, prepara e auxilia mulheres que desejam entrar ou se recolocar no
mercado de trabalho. Projeto
desenvolvido por grupo de estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) Professora Marinês
Teodoro de Freitas Almeida, de
Novo Horizonte, foi o segundo
colocado na quarta edição do
Hackathon Acadêmico, da Robótica Paula Souza.
Sob a orientação da professora Patrícia Poloni Capelatto
Ferreira, os estudantes do curso técnico de Desenvolvimento
de Sistemas integrado ao Ensino Médio (Novotec/M-Tec)
Gabrieli Oliveira Vidal, Isabela
Da Silva Lima, Maria Clara Rosa
Hespanhol, Monike Zanluqui
Vita e Victor Gabriel Oliveira
Vidal decidiram encontrar uma

solução que atendesse ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização
das Nações Unidas (ONU) número 5, que trata de igualdade
de gênero. Os projetos participantes do desafio apresentaram
soluções para alguns dos ODSs
que constam da Agenda 2030 da
instituição internacional.
A motivação para projetar o
Para Elas veio da realidade vivida pela mãe de dois estudantes do
grupo, Gabrieli Vidal e Victor
Gabriel Vidal. “Minha mãe tem
41 anos e passou a maior parte
da vida cuidando dos filhos. Agora, que estamos crescidos, ela se
deparou com a falta de experiência para entrar no mercado de trabalho. Assim como ela, levantamos dados de que existem inúmeras outras mulheres enfrentando esse mesmo desafio, pe-

los mais variados motivos. Então,
constatamos que nossa ideia seria bem aceita por esse público”,
explica a estudante.
O aplicativo apresenta ferramentas de elaboração de currículos, consultoria de imagem e
comportamento para entrevistas
e apoio psicológico. Também
conecta as usuárias a cursos gratuitos de qualificação, lives relacionadas ao mercado de trabalho e ainda faz uma ponte com
empresas parceiras que tenham
vagas de emprego disponíveis.
Outra funcionalidade proposta é de que o app seja usado para
coleta de doações para quem precisa de ajuda. “Queremos que as
mulheres encontrem no aplicativo suporte para passar por toda
essa experiência em busca de autonomia e independência financeira”, conta Gabrieli.

A estudante diz ainda que o
grupo procurou o apoio da prefeitura de Novo Horizonte para
entender as possibilidades de
acesso a computadores e redes
de internet gratuitas para acesso ao aplicativo. “Tivemos um
retorno positivo, fomos informados de locais que podem ser
usados para acessar nossa ferramenta. Também nos foi oferecido suporte da Secretaria de
Assistência Social para levar o
Para Elas ao conhecimento das
mulheres que mais precisam do
apoio.”
Além do desenvolvimento da
ferramenta, os estudantes trabalham em busca de parcerias para
que o aplicativo alcance os objetivos propostos. Ainda não há
uma previsão de quando o Para
Elas será liberado para acesso
das usuárias.

to, com diferenciação dos pagos
por planos de saúde e pelos pacientes.
Após análise dos documentos, o Procon avaliará se houve aumento abusivo dos preços
aproveitando-se da alta demanda dos últimos meses. “Apesar
de não existir regime de tabe-

lamento, e de preços normalmente serem regulados pela lei
da oferta e da procura, em hipóteses excepcionais de claro
abuso da população em premente necessidade, pode haver
intervenção do Estado. Os fornecedores que agirem de forma incorreta poderão ser pu-

nidos nos termos do Código de
Defesa do Consumidor”, ressalta o diretor do Procon, Fernando Capez.
Escassez
Na semana passada a Associação Brasileira de Medicina
Diagnóstica (Abramed) alertou
para o risco de falta de testes
para identificar infecção por
covid-19. “Quando avaliamos
notícias que vêm de outros países, de que eles já estão sem insumos, é certo que o problema
chegará ao Brasil”, diz nota divulgada pela entidade na última
quarta-feira (12).
De acordo com a Abramed,
a alta demanda pelos testes está
ligada à chegada da variante
Ômicron, que levou a aumento
considerável do número de casos da doença. “A alta transmissibilidade da variante Ômicron
causou aumento exponencial de
casos, o que vem demandando
significativo aumento da capacidade produtiva global de testes.”
(Agencia Brasil)

nas crianças, conseguimos avançar ainda mais na luta contra a
Covid-19. E o Poupatempo dá
mais um passo além, disponibilizando não só o comprovante
digital adulto, mas também o infantil. É muito rápido, simples
e seguro de acessar”, diz Murilo Macedo, diretor da Prodesp
– empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo que administra o Poupatempo.
Pela carteirinha digital é possível visualizar informações sobre as doses, data da vacinação,
profissional vacinador, nome e
registro do local, fabricante e o
número do lote da vacina aplicada. A ferramenta permite ainda baixar e fazer a impressão do
comprovante, se necessário, e
consta um QR Code que comprova os dados da vacinação da
criança.

Outra facilidade é que tanto
o Poupatempo Digital quanto o
portal, direcionam para o précadastro da vacinação ao público infantil no site Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br), onde
pais e responsáveis já podem
realizar o preenchimento do formulário online, para garantir
mais agilidade e evitar filas e
aglomerações no momento da
imunização dos menores.
De acordo com o Governo
de São Paulo, a estimativa é que
4,3 milhões de crianças comecem a ser vacinadas. A imunização vai ocorrer de forma escalonada, priorizando o público
com comorbidades, deficiência,
indígenas e quilombolas.
Carteira de vacinação no
Poupatempo Digital
O aplicativo Poupatempo
Digital permite a consulta da

versão digital da carteira de vacinação contra a Covid-19, para
comprovar a primeira, segunda
e terceira doses, além de contar
com lembretes de imunização.
Os cidadãos de todos os 645
municípios paulistas podem obter o documento de forma gratuita, prática e segura.
Em 2021, os acessos ao
comprovante vacinal por meio
do app chegaram a 8,5 milhões.
A plataforma estadual é abastecida pela plataforma VaciVida,
desenvolvida pela Prodesp, em
parceria com a Secretaria Estadual da Saúde.
Lançado em maio de 2020,
o Poupatempo Digital já foi baixado mais de 8 milhões de vezes. O aplicativo está disponível
gratuitamente para download tanto na Google Play quanto na App
Store.

App impulsiona entrada de
mulheres no mercado de trabalho

CESAR
NETO
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ocorre na faixa etária entre 30 e
50 anos.
Nesta semana, a Associação
Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) já havia alertado
que, assim como em outras partes do mundo, a alta demanda de
exames laboratoriais para o diagnóstico da covid-19 trouxe ao
setor de medicina diagnóstica
brasileiro a preocupação com a
falta de insumos necessários
para a realização desses exames.
“ A alta transmissibilidade da
nova variante Ômicron causou
aumento exponencial de casos,
o que vem demandando significativo aumento da capacidade
produtiva global de testes, tanto
de PCR como de antígeno, e se
os estoques não forem recompostos rapidamente poderá
ocorrer a falta de oferta de exames”, disse a associação.

Procon-SP fiscaliza preços
abusivos de testes de covid-19

O Procon de São Paulo está
fiscalizando os preços dos testes de covid-19 em farmácias,
hospitais e laboratórios. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a fiscalização ocorre após
denúncias de que testes para
identificar infecção pelo coronavírus estariam sido comercializados a preços abusivos.
Nos locais fiscalizados, o
Procon pediu informações sobre os testes disponíveis e os
preços de cada um. As empresas têm que apresentar notas fiscais de compra de insumos e de
prestação de serviços que justifiquem os valores cobrados dos
consumidores. Estão sendo solicitados documentos desde novembro de 2021.
As empresas também devem
informar o tempo médio de espera para exames agendados por
plano de saúde ou pagos diretamente pelo consumidor. Além
disso, são pedidos demonstrativos de quantos exames foram realizados em cada estabelecimen-
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Com o aumento do número
de pessoas infectadas pela variante Ômicron e pelo vírus Influenza, a quantidade de testes para
detecção dos casos de covid-19
e gripe Influenza diminuíram. E
caiu consideravelmente. Em
mais da metade dos laboratórios privados do estado de São
Paulo só há testes suficientes
para sete dias – ou menos. Isso
é o que revelou uma pesquisa
feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do
Estado de São Paulo (Sindhosp).
A pesquisa ouviu 111 laboratórios privados entre os dias 10 e
14 de janeiro.
Segundo a pesquisa, a procura por testagem para o vírus Influenza, causador da gripe, cresceu 92% nos laboratórios nos
últimos 15 dias. Para a covid-19

Poupatempo disponibiliza carteira digital
de vacinação da Covid-19 para crianças

O Governo de São Paulo
anunciou na última sexta-feira
(14) o início da vacinação contra a Covid-19 para crianças de
5 a 11 anos. Com a novidade, o
Poupatempo disponibiliza, a partir de agora, a versão digital da
carteira de vacinação para o público infantil.
Pelos canais digitais – aplicativo Poupatempo Digital e
p
o
r
t
a
l
www.poupatempo.sp.gov.br – o
documento poderá ser acessado
com o CPF do menor, após cadastro no LoginSP, o autenticador único para acesso aos serviços do Estado. O comprovante
infantil, que tem a cor amarela
para diferenciar da versão adulta, ficará disponível na opção
“Serviços > Vacinação Covid-19
> Carteira de vacinação”.
“Com o início da vacinação
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Estudo da OIT aponta recuperação
lenta do mercado de trabalho
Relatório divulgado na segunda-feira (17) pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT) alerta para o impacto global da pandemia de covid-19 no
emprego e prevê recuperação
lenta e incerta dos mercados de
trabalho.
A pandemia de covid -19, que
dominou a economia mundial
pelo segundo ano consecutivo
em 2021, impediu a recuperação
plena e equilibrada dos mercados de trabalho, diz o relatório
Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo - Tendências
2022. O documento aponta piora das perspectivas para o mercado de trabalho global desde as
últimas projeções da OIT e indica probabilidade de que condições continuem negativas nos
próximos anos.
Com base nas últimas previsões de crescimento econômico, a OIT estima que o total global de horas trabalhadas em
2022 permaneça quase 2% abaixo do nível anterior à pandemia,
correspondendo ao déficit de 52

milhões de empregos em tempo integral (considerando uma
semana de trabalho de 48 horas
como referência).
O desemprego global deve
ficar neste ano em 207 milhões,
cerca de 21 milhões a mais do
que em 2021, quando ficou em
torno de 186 milhões. Estimase que o desemprego global permaneça acima dos níveis anteriores à pandemia até, pelo menos, 2023.
Em nenhuma das regiões do
mundo, os principais indicadores do mercado de trabalho voltaram aos níveis anteriores à
pandemia. No entanto, há grande divergência nos padrões de
recuperação. A Europa e a América do Norte mostram sinais
mais encorajadores de recuperação, enquanto o Sudeste Asiático, a América Latina e o Caribe apresentam perspectivas mais
negativas.
O relatório mostra ainda que
a perda de empregos e a redução da jornada de trabalho levaram ao declínio da renda. Segun-

do o documento, nos países em
desenvolvimento, a falta de sistemas de proteção social abrangentes que possam fornecer benefícios adequados para estabilizar a renda agravou dificuldades financeiras das famílias que
já eram economicamente vulneráveis, com efeitos em cascata
sobre a saúde e a nutrição.
De acordo com o relatório,
é provável que os prejuízos resultantes de tal situação exijam
anos para ser reparados, com
potenciais consequências a longo prazo para a participação no
trabalho, nos rendimentos familiares e, possivelmente, na coesão social e política.
O maior impacto da crise no
emprego das mulheres deverá
manter-se nos próximos anos,
diz ainda a OIT. Ao mesmo tempo, o encerramento das instituições de educação e formação
terá implicações em cascata a
longo prazo para os jovens, particularmente os que não têm
acesso à internet.
“Dois anos após essa crise,

as perspectivas continuam frágeis, e o caminho para a recuperação é lento e incerto”, afirma
o diretor-geral da OIT, Guy Ryder. Ele disse que já se observam danos potencialmente duradouros” nos mercados de trabalho, com aumento da pobreza e
da desigualdade.
Para Ryder, não há possibilidade de recuperação da pandemia sem ampla recuperação do
mercado de trabalho. “Para ser
sustentável, tal recuperação deve
se basear nos princípios do trabalho digno — incluindo saúde
e segurança, equidade, proteção
social e diálogo.”
O relatório resume ainda recomendações de políticas para
que a recuperação da crise seja
plenamente inclusiva e centrada no ser humano, tanto em nível nacional quanto internacional. Tais recomendações baseiam-se no documento Apelo
Mundial à Ação, que foi adotado pelos 187 estados-membros
da OIT em junho de
2021. (Agencia Brasil)

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) apresentou
alta de 0,69% registrado em novembro de 2021, na comparação
com outubro, percentual já dessazonalizado para compensar
eventuais diferenças entre os
períodos, como o número maior de feriados ou fins de semana.
O dado, espécie de prévia do
Produto Interno Bruto (PIB), a
soma de todos os bens e servi-

ços produzidos no país. foi divulgado na segunda-feira (17),
em Brasília, pelo Banco Central.
Apesar da alta, o trimestre ainda
apresenta número negativo (0,79%), devido a sequência anterior de recuos, segundo os números apresentados pela autoridade monetária.
Na comparação com novembro de 2020, quando os efeitos
da pandemia estavam mais acentuados, o indicador tem alta de

0,43%; e no acumulado do ano
(janeiro a novembro de 2021) a
variação observada, sem ajuste
sazonal, ficou em 4,59%. No
acumulado de 12 meses, novembro tem alta de 4,30%.
Selic e câmbio
O IBC-Br incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: a indústria, o comércio e
os serviços e a agropecuária,
além do volume de impostos. O

índice é uma forma de avaliar a
evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco
Central a tomar decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic,
definida atualmente em 9,25%
ao ano.
A previsão do mercado para
a taxa básica de juros, a Selic,
ao final de 2022, é 11,75% ao
ano, conforme boletim divulgado pelo Banco Central no início
do mês. (Agencia Brasil)

O Índice Geral de Preços-10
(IGP-10) subiu 1,79% em janeiro
deste ano, depois de cair 0,14%
em dezembro, de acordo com dados divulgados na segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas (FGV
Ibre).
Os preços para compor o indicador são coletados entre os
dias 11 do mês anterior e 10 do
mês de referência, servindo de
base para o reajuste de tarifas
públicas e contratos antigos de
aluguel e planos de saúde. O IGP
reúne os indicadores de preços
ao produtor, ao consumidor e o
custo da construção civil.
Com esse resultado, o índice
acumula alta de 17,82% em 12
meses. Na comparação anual, em
janeiro de 2021 o IGP-10 subiu
1,33%, com acumulado de 12 meses de 24,49%. De acordo com o
coordenador dos Índices de Preços do instituto, André Braz, o
indicador foi influenciado pelo
aumento no preço de commodities e pela baixa na gasolina.
“As acelerações observadas
nos preços do minério de ferro,
que passaram de -19,28% em dezembro para 24,56% em janeiro, e

da soja, indo de -3,41% para
2,92%, itens de maior peso no
índice ao produtor, orientaram o
avanço da taxa do IPA (Índice de
Preços ao Produtor Amplo), com
maior influência sobre o IGP-10.
Já a inflação ao consumidor e na
construção civil apresentou desaceleração em razão da queda
do preço da gasolina, que foi de
5,50% para -1,51%, e dos preços
de vergalhões e arames de aço,
que passaram de -0,40% para 1,61%”.
Preços
Em janeiro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 2,27%, após a queda de 0,51%
em dezembro. Por estágios de
processamento, Bens Finais variaram de 0,42% para 0,75%, puxados pelo subgrupo alimentos
in natura, que passaram de 2,84% para 3,14%. O índice dos
Bens Finais, que exclui os alimentos in natura e combustíveis para
o consumo, subiu 0,87% em janeiro, após variar 0,46% em dezembro.
Já o grupo Bens Intermediários teve a taxa desacelerando de
1,98% em dezembro para 0,55%
em janeiro. A principal contribuição veio do subgrupo combustí-

veis e lubrificantes para a produção, que passou de 4,28% para 1,31%. O índice de Bens Intermediários (ex), que exclui da análise
esse subgrupo, variou 0,86% em
janeiro, após alta de 1,60%.
No grupo Matérias-Primas
Brutas, o índice acelerou de 3,78% em dezembro para 5,43%
em janeiro. As principais contribuições partiram do minério de
ferro, da soja em grão e do milho
em grão, que passaram de -4,71%
para 2,86%. As principais desacelerações ocorreram nos itens
bovinos (11,28% para 2,73%),
café em grão (10,83% para 4,24%)
e cana-de-açúcar (3,08% para
1,53%).
Preços ao consumidor
De acordo com o FGV Ibre,
o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,40% em janeiro, desacelerando em relação
ao aumento de 1,08% de dezembro. Entre as oito classes de
despesa componentes do índice, cinco tiveram queda nas taxas. São elas os Transportes
(2,49% para -0,26%); Educação,
Leitura e Recreação (2,61% para
0,38%); Comunicação (0,08%
para 0,00%); Despesas Diversas (0,16% para 0,10%); e Habi-

tação (0,77% para 0,74%).
As principais contribuições
ocorreram nos combustíveis e
lubrificantes (5,60% para -1,61%);
passagem aérea (17,18% para 4,37%); combo de telefonia, internet e TV por assinatura (0,16%
para 0,04%); alimentos para animais domésticos (0,78% para
0,45%); e tarifa de eletricidade
residencial (1,86% para 1,63%).
Registraram aceleração nas
taxas os grupos Alimentação
(0,59% para 0,88%); Vestuário
(0,19% para 1,31%); e Saúde e
Cuidados Pessoais (0,12% para
0,15%). As maiores influências
foram nas frutas (2,52% para
10,35%), roupas (0,24% para
1,51%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,06% para
0,38%).
INCC
O último componente do IGP10, o Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC) variou
0,50% em janeiro, após a alta de
0,54% em dezembro. Materiais e
Equipamentos passaram de
0,81% para 0,91%, Serviços foram de 0,61% para 0,97%; e Mão
de Obra foi de 0,28% em dezembro para 0,05% em janeiro. (Agencia Brasil)

Atividade econômica cresce 0,69%
em novembro, diz Banco Central

Inflação medida pelo IGP-10
sobe 1,79% em janeiro

Pandemia faz Receita Cemig parcelará contas
Federal adiar retorno atrasadas de atingidos
do trabalho presencial pelas chuvas em Minas
Diante do aumento do número de contaminados pela covid19, em especial os causados pela
variante Ômicron, a Receita Federal decidiu prorrogar para 31
de março próximo o retorno dos
servidores e empregados públicos de seu quadro à modalidade
presencial.
A portaria que prevê o adiamento da volta de servidores foi
publicada no Diário Oficial da
União da segunda-feira (17).
Inicialmente, a previsão é de

que o retorno de todos os servidores e empregados públicos se
daria até 31 de dezembro de
2021.
De acordo com a portaria,
caberá aos titulares de unidades
assegurar a preservação das atividades e o funcionamento de
serviços de natureza presencial,
até a nova data de retorno. Também cabe a eles assegurar a preservação das atividades, bem
como o funcionamento dos serviços. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de
lavar as mãos

A Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig) lançou
campanha de negociação de débitos para os clientes atendidos
em baixa tensão (até 220 volts)
que foram impactados pelas tempestades do início de ano em
Minas Gerais. A campanha permitirá que clientes solicitem
parcelamento das contas de luz
atrasadas em até 12 vezes, sem
juros, nos canais digitais da companhia.
Para parcelar as dívidas,
basta acessar o canal de atendimento Cemig Atende Web
ou WhatsApp (31-3506-1160).
Nesse caso, o cliente não poderá,
porém,
ter
parcelamentos vigentes. A
campanha também vale para
consumidores que não foram
atingidos pelas chuvas.

Outra opção de pagamento
das contas em atraso em até 12
vezes sem juros é por meio do
cartão de crédito, tanto no Cemig
Atende Web quanto no
WhatsApp (mande um “Oi” para
31-3506-1160, em seguida, digite
“Pagamento” e siga as instruções). Nesta opção, os clientes
podem apresentar parcelamento
ativo com a companhia.
Segundo o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig,
Wellington Fazzi Cancian, as
condições excepcionais oferecidas permitem aos clientes ficar
em dia com a companhia. “[São]
condições que possibilitam que
o orçamento financeiro da família ou dos comércios não fique
comprometido neste momento”,
afirmou Cancian. (Agencia Brasil)

Inglaterra estende
dose de reforço contra
covid para 16 e 17 anos
O sistema de saúde da Inglaterra informouu que vai expandir
o programa de reforço na vacinação contra a covid-19, para incluir jovens de 16 e 17 anos, desde a segunda-feira (17).
Até agora, as doses de reforço eram limitadas a jovens de 16
e 17 anos com comorbidades.
“Mais de quatro em cada cinco adultos na Inglaterra já receberam reforço, o que ajuda a protegê-los de doenças graves”,
disse o ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, em comunicado.
“Agora estamos estendendo o programa para jovens de 16 e
17 anos, para que eles possam aumentar a imunidade no inverno,
manter sua segurança e a de seus amigos.
Desde que o programa de vacinação foi lançado por faixa etária em agosto, mais de 889 mil adolescentes – ou sete em cada
10 pessoas com idade entre 16 e 17 anos – tiveram sua primeira
dose e mais de 600 mil receberam a segunda. (Agencia Brasil)

Coreia do Norte
dispara mais dois
mísseis para o mar
A Coreia do Norte disparou na segunda-feira (17) para o mar
o que se suspeita serem dois mísseis balísticos. É o quarto lançamento de armas este mês, de acordo com o Exército da Coreia do Sul.
Os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disseram que o Norte teria disparado dois mísseis balísticos de uma área
em Sunan, a localização do aeroporto internacional de Pyongyang.
O Gabinete do primeiro-ministro do Japão também informou que foi detectado possível lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte, sem fornecer detalhes.
A Guarda Costeira nipônica emitiu aviso para os navios que
percorrem as águas japonesas se precaverem.
O lançamento ocorre após a Coreia do Norte ter realizado
testes de voo de suposto míssil hipersônico em 5 e 11 de janeiro
e também de mísseis balísticos, em aparente represália por novas sanções impostas pelos Estados Unidos (EUA).
Pyongyang tem intensificado nos últimos meses os testes de
novos mísseis, concebidos para reforçar as defesas antimíssil
na região.
Especialistas dizem que o líder norte-coreano, Kim Jong-un,
está voltando à técnica testada e comprovada de pressionar os EUA
e vizinhos regionais com lançamentos de mísseis e ameaças, antes de oferecer negociações destinadas a obter concessões.
Estratégia diplomática liderada pelos EUA, com o objetivo
de convencer a Coreia do Norte a abandonar o programa de armas nucleares, entrou em colapso em 2019, após a administração liderada por Donald Trump ter rejeitado as exigências de
Kim Jong-un, de aliviar sanções em troca de uma rendição parcial de sua capacidade nuclear.
Desde então, o líder norte-coreano comprometeu-se a expandir ainda mais o arsenal nuclear, que vê como garantia de sobrevivência, apesar do impacto na economia do país devido ao
fechamento de fronteiras adotado com a pandemia de covid-19
e as sanções lideradas pelos Estados Unidos. (Agencia Brasil)

EUA: governador
cancela obrigatoriedade
de máscara e vacina
No primeiro dia como governador do estado da Virgínia,
Glenn Youngkin anulou a obrigação de crianças usarem máscara
nas escolas e de funcionários públicos serem vacinados. Youngkin havia se comprometido, durante a campanha eleitoral, a eliminar a dupla obrigatoriedade decretada pelo antecessor, o democrata Ralph Northam.
O novo governador, que mantém com Donald Trump pacto de
conveniência, ganhou, com apoio do ex-presidentes, as eleições
de novembro de 2021 por diferença de dois pontos percentuais,
contra o candidato democrata Terry McAuliffe, que havia sido
governador antes de Northam.
Agora, ao tomar posse, Youngkin emitiu imediatamente ordem executiva, dispensando crianças de usarem máscaras na escola. Ele disse que “os pais, e não o governo, têm o direito fundamental de tomar decisões sobre o modo de cuidar das crianças”. A partir de agora, uso de máscaras em recinto escolar ficará a critério dos pais.
O governador acrescentou que “as recentes ordens governamentais, obrigando praticamente todas as crianças da Virgínia a
usarem máscaras durante permanência na escola, provaram ser
ineficazes e pouco práticas”.
Segundo Youngkin, a obrigatoriedade vigente até agora causou “danos notórios” às crianças, ao inibir “o desenvolvimento
das suas aptidões emocionais e sociais”. O novo governador afirmou, além disso, que “máscaras agravaram também os sentimentos de isolamento, exacerbando os problemas de saúde mental,
que em muitos casos representam para as crianças risco de saúde superior ao da covid-19”.
Outra ordem executiva, também assinada neste primeiro dia
de mandato, considera que tem sido “prejudicial às liberdades
individuais e à privacidade” dos funcionários públicos a obrigação de apresentarem certificado vacinal para o exercício de suas
funções. E conclui: “A minha administração não exigirá que esses interesses, liberdade e privacidade, sejam sacrificados como
condição para o emprego no ramo executivo do nosso governo”.
Youngkin junta-se, assim, à lista de governadores estaduais
do Partido Republicano que fazem do afrouxamento de precauções contra a pandemia uma das imagens de marca. Ele citou o
governador do Arizona, Doug Ducey, que chegou a contrariar
disposições federais a esse respeito e a travar debate com o Departamento do Tesouro, podendo envolver luta judicial pelo pagamento de milhares de dólares. (Agencia Brasil)
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Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares
dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em segunda convocação, no dia 1 de fevereiro de 2022, às 14hs de
forma exclusivamente digital, inclusive para fins de voto, por videoconferência online por meio da plataforma
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fim de deliberar
sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratificação da substituição da PLANETASERV
ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP
04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial,
pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações
e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos
Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o
Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos
documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente assembleia.
Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos
CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário
para spestruturacao@simplificpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando
for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.
com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma
acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher
a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, assinados pela plataforma
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após
o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade
com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da
Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. O registro em ata
dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares
dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via
D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e
da Assembleia. São Paulo, 14 de janeiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.
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Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando
for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.
com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma
acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher
a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, assinados pela plataforma
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após
o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade
com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da
Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. O registro em ata
dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares
dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via
D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e
da Assembleia. São Paulo, 14 de janeiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Cancelamento de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. agendada para 20 de
janeiro de 2022 e de Nova Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
Nos dias 30 e 31 de dezembro de 2021 e 1, 2 e 3 de janeiro de 2022, foi publicado o edital de convocação para a
Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta
Securitizadora S.A., agendada para o dia 20 de janeiro de 2022, nos termos da Clausula 12.1 do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira) Série da 14ª (décima quarta) Emissão de CRA da Planeta Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Tecsoil Automação e Sistemas S.A.” (“Termo de
Securitização” 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, ficam informados os senhores titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação
da 1ª Série da 14ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente),
nos termos do Termo de Securitização, que fica cancelada a AGT Convocada, bem como o respectivo
edital de convocação publicado nos dias 30 e 31 de dezembro de 2021 e 1, 2 e 3 de janeiro de 2022.
Ato contínuo, ficam 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 4 de fevereiro de
2022, às 14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.
google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020
(“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes
na Ordem do Dia: (i) 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 Araçatuba, 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 fundo
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
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 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”), desde que tais instrumentos conversíveis (aa) não contenham qualquer previsão que resulte ou possa resultar em uma obrigação de pagamento da Emitente aos respectivos credores (a
título de vencimento, liquidação ou resgate antecipado, amortização, juros, rendimentos, entre outros, excetuados
eventuais pagamentos exclusivamente decorrentes da ocorrência de uma hipótese de vencimento antecipado) em
moeda nacional ou estrangeira, antes da quitação integral deste CDCA e/ou do CRA, e possuam previsões explícitas
vedando qualquer situação que potencialmente possa alterar esse objetivo (incluindo, mas não se limitando a vedação a resgate antecipado, alteração nas condições de remuneração e prazos, e outros aplicáveis); (bb) não possuam
qualquer garantia real; e (cc) sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas subordinadas, possuindo
cláusula explícita de que em caso de evento de inadimplemento ou de insolvência que resulte na instauração de
concurso de credores da Emitente, referidos mútuos necessariamente serão, em qualquer hipótese, subordinados a
todos os demais credores da Companhia e preferindo apenas aos seus acionistas; (iii) Aprovação prévia e autorização
para renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado do CDCA, e consequentemente dos CRA, em razão do
futuro aditamento ao acordo de acionistas vigente da Stec, para implementação das alterações decorrentes da consumação do Financiamento Ponte, do Financiamento e da conversão dos instrumentos conversíveis emitidos pela Stec
sob o Financiamento Ponte e sob o Financiamento em ações de emissão de Stec; (iv) Autorização para alteração do
termo definido “Dívida Líquida” no CDCA, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Dívida Líquida: Significa o
valor correspondente às somas das operações (i) bancárias da Emitente, incluindo desconto/ antecipação de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias), adiantamento a depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro em geral em moeda nacional ou estrangeira, contas rotativas
(conta garantida, cheque especial), vendor, compror, leasing, finame e leaseback, e outras operações registradas no
Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações
(e/ou operações de natureza similar), desde que referidos mútuos conversíveis (a) não contenham qualquer previsão
que resulte ou possa resultar em uma obrigação de pagamento da Emitente aos respectivos credores (a título de
vencimento, liquidação ou resgate antecipado, amortização, juros, rendimentos, entre outros, excetuados eventuais
pagamentos exclusivamente decorrentes da ocorrência de uma hipótese de vencimento antecipado) em moeda nacional ou estrangeira, antes da quitação integral deste CDCA e/ou do CRA, e possuam previsões explícitas vedando
qualquer situação que potencialmente possa alterar esse objetivo (incluindo, mas não se limitando a vedação a resgate antecipado, alteração nas condições de remuneração e prazos, e outros aplicáveis); (b) não possuam qualquer
garantia real; e (c) sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em caso de evento de inadimplemento ou de insolvência que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente, referidos mútuos necessariamente serão, em qualquer hipótese, subordinados a todos os demais
credores da Companhia e preferindo apenas aos seus acionistas; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente
figura como devedora, incluindo mas não se limitando a operações com emissão de notas promissórias, debêntures
(exceto notas conversíveis ou debêntures conversíveis que tenham (a) prazo de vencimento superior ao vencimento
deste CDCA; (b) não possuam qualquer garantia real; (c) sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas
subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em caso de evento de inadimplemento ou de insolvência que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente, tais créditos necessariamente serão, em qualquer hipótese,
subordinados a todos os demais credores da Companhia e preferindo apenas aos seus acionistas; e (d) caso prevejam
pagamentos anteriores aos pagamentos deste CDCA, apenas caso estes pagamentos ocorram como decorrência direta e proporcional a determinado aporte de recursos que tenha sido efetivamente integralizado no capital social da
Emitente, e desde que esta continue cumprindo com os Índices Financeiros previstos neste CDCA), certificados de recebíveis do agronegócio ou imobiliário, deduzidas as aplicações financeiras e disponibilidades.” (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 deliberações acima. Termos iniciados em letra maiúscula e que não estão aqui
definidos têm o significado 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 ger1.
agente@oliveiratrust.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fins de verificação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i)
pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou
assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente,
acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada
de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua
foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a
procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos
termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia,
o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que
desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto
e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e ger1.
agente@oliveiratrust.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados
acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia,
os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados
poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que
ficará salvo para fins de apuração de votos. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição
para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 13 de janeiro de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

Jornal O DIA SP
Travessia Securitizadora
de Créditos Mercantis V S.A.
CNPJ/ME nº 41.719.231/0001-37 – NIRE 35.300.567.391
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis Em Ações, da Espécie Com Garantia Real, Em Série Única, Para Colocação
Privada da Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis V S.A.
1. Data, Hora e Local: Em 14/10/2021, às 14h00 horas, de modo exclusivamente digital, na plataforma
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, nos termos do § 2º
do artigo 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14/05/2020, coordenada
pela Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis V S.A. (“Emissora”), com sede em São Paulo,
estado de São Paulo, Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, Sala 17, Itaim Bibi. 2. Convocação:
Dispensada a convocação nos termos dos artigos 124, § 4º e 71, § 2º, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), face à presença do Debenturista detentor da
totalidade das Debêntures emitidas pela Emissora. 3. Presença e Quórum: Instalada a assembleia,
na presente data, mediante a participação de forma exclusivamente eletrônica e presentes (i) os
debenturistas detentores da totalidade das Debêntures emitidas por meio do “Instrumento Particular
de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie
Com Garantia Real, Em Série Única, para Colocação Privada da Travessia Securitizadora de Créditos
Mercantis V S.A.”, celebrada em 04/06/2021 (“Escritura”, “Debêntures”, “Emissão” e “Debenturistas”,
respectivamente), conforme atestado pelo presidente e secretário da mesa, de acordo com os termos da Instrução CVM 625; (ii) e os representantes da Emissora. 3. Mesa: Sr. Vinicius Bernardes
Basile Silveira Stopa, Presidente e Sr. Luis Philipe Camano Passos, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i)
Renúncia de determinado membro da Diretoria; e (ii) Autorizar a Emissora a realizar todos os atos
necessários para a implementação das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando,
a realização de Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Emissora. 5. Deliberações: Após
discussões constantes da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram, sem quaisquer ressalvas e/
ou restrições, o seguinte: (i) O aceite da renúncia do seguinte membro da Diretoria da Companhia:
a Sra. Sandra Aparecida Gomes, RG nº 28.191.920-3 SSP/SP, CPF nº 268.621.788-06, do cargo
de Diretora sem Designação Específica, e consequentemente de todos os poderes e obrigações do
cargo, agradecendo pelos serviços prestados à Companhia, conforme Termo de Renúncia anexo à
presente ata; e (ii) Autorizar a Emissora a realizar todos os atos necessários para a implementação da
deliberação acima, incluindo, mas não se limitando, a realização de Assembleia Geral Extraordinária de
acionistas da Emissora, a fim de refletir referida deliberação. As deliberações da presente assembleia
ocorrem por mera liberalidade dos Debenturistas, não podendo serem interpretadas como renúncia
de quaisquer direitos descritos na Escritura de Emissão. 6. Encerramento: Foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes
assinada. São Paulo, 14/10/2021. Assinaturas: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa – Presidente;
Luis Philipe Camano Passos, Secretário. Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis V S.A.
Emissora, Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa – Diretor Presidente. JUCESP – Certifico o registro
sob nº 513.598/21-2 em 27/10/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

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 Certificados 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 Certificados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
Nos dias 30 e 31 de dezembro de 2021 e 1, 2 e 3 de janeiro de 2022, foi publicado o edital de convocação de
Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da
Planeta Securitizadora S.A., agendada para o dia 20 de janeiro de 2022 às 15h, nos termos da Clausula 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 definido 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 definição
de “Dívida Líquida” constantes na Ordem do Dia. Assim, ficam informados os senhores titulares dos
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação da 1ª e 2ª Séries da
20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do
Termo de Securitização, que fica cancelada a AGT Convocada, bem como o respectivo edital de
convocação publicado nos dias 30 e 31 de dezembro de 2021 e 1, 2 e 3 de janeiro de 2022. Ato
contínuo, ficam 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 3 de fevereiro de 2022
às 15hs (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.
com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM
625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem
do Dia: (i) Autorização para alteração do termo definido “Dívida Líquida” nos CDCA, que passará a vigorar com a
seguinte redação: (a) CDCA Série A: “Dívida Líquida: Significa o valor correspondente às somas das operações (i)
bancárias da Emitente, incluindo desconto/antecipação de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias),
adiantamento a depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital
de giro em geral em moeda nacional ou estrangeira, contas rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor,
compror, leasing, finame e leaseback, e outras operações registradas no Sistema de Informação de Crédito – SCR do
Banco Central do Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/ou operações de natureza similar), desde
que referidos mútuos conversíveis (a) não contenham qualquer previsão que resulte ou possa resultar em uma
obrigação de pagamento da Emitente aos respectivos credores (a título de vencimento, liquidação ou resgate
antecipado, amortização, juros, rendimentos, entre outros, excetuados eventuais pagamentos exclusivamente
decorrentes da ocorrência de uma hipótese de vencimento antecipado) em moeda nacional ou estrangeira, antes da
quitação integral deste CDCA e/ou do CRA, e possuam previsões explícitas vedando qualquer situação que
potencialmente possa alterar esse objetivo (incluindo, mas não se limitando a vedação a resgate antecipado,
alteração nas condições de remuneração e prazos, e outros aplicáveis); (b) não possuam qualquer garantia real; e (c)
sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em caso
de evento de inadimplemento ou de insolvência que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente
referidos mútuos necessariamente serão, em qualquer hipótese, subordinados a todos os demais credores da
Companhia e preferindo apenas aos seus acionistas; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente figura como
devedora, incluindo mas não se limitando a operações com emissão de notas promissórias, debêntures (exceto notas
conversíveis ou debêntures conversíveis que tenham (a) prazo de vencimento superior ao vencimento do CDCA Série
B; (b) não possuam qualquer garantia real; (c) sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas
subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em caso de evento de inadimplemento ou de insolvência que
resulte na instauração de concurso de credores da Emitente, tais créditos necessariamente serão, em qualquer
hipótese, subordinados a todos os demais credores da Companhia e preferindo apenas aos seus acionistas; e (d) caso
prevejam pagamentos anteriores aos pagamentos do CDCA Série B, apenas caso estes pagamentos ocorram como
decorrência direta e proporcional a determinado aporte de recursos que tenha sido efetivamente integralizado no
capital social da Emitente, e desde que esta continue cumprindo com os Índices Financeiros previstos neste CDCA),
certificados de recebíveis do agronegócio ou imobiliário, deduzidas as aplicações financeiras e disponibilidades.” (b)
CDCA Série B: “Dívida Líquida: Significa o valor correspondente às somas das operações (i) bancárias da Emitente,
incluindo desconto/antecipação de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias), adiantamento a
depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro em geral
em moeda nacional ou estrangeira, contas rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor, compror, leasing,
finame e leaseback, e outras operações registradas no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do
Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/ou operações de natureza similar), desde que referidos
mútuos conversíveis (a) não contenham qualquer previsão e/ou resultem ou possam resultar em uma obrigação de
pagamento da Emitente aos respectivos credores (a título de vencimento, liquidação ou resgate antecipado,
amortização, juros, rendimentos, entre outros, excetuados eventuais pagamentos exclusivamente decorrentes da
ocorrência de uma hipótese de vencimento antecipado) em moeda nacional ou estrangeira, antes da quitação
integral deste CDCA e/ou do CRA, e possuam previsões explícitas vedando qualquer situação que potencialmente
possa alterar esse objetivo (incluindo, mas não se limitando a vedação a resgate antecipado, alteração nas condições
de remuneração e prazos, e outros aplicáveis); (b) não possuam garantia real; e (c) sejam formal e explicitamente
categorizadas como dívidas subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em caso de evento de inadimplemento
ou de insolvência que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente, referidos mútuos necessariamente
serão, em qualquer hipótese, subordinados a todos os demais credores da Companhia e preferindo apenas aos seus
acionistas; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente figura como devedora, incluindo mas não se limitando
a operações com emissão de notas promissórias, debêntures (exceto notas conversíveis ou debêntures conversíveis
que tenham (a) prazo de vencimento superior ao vencimento deste CDCA; (b) não possuam qualquer garantia real; e
(c) sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em
caso de evento de inadimplemento ou de insolvência que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente,
tais créditos necessariamente serão, em qualquer hipótese, subordinados a todos os demais credores da Companhia
e preferindo apenas aos seus acionistas; ou (d) caso prevejam pagamentos anteriores aos pagamentos deste CDCA,
apenas caso estes pagamentos ocorram como decorrência direta e proporcional a determinado aporte de recursos
que tenha sido efetivamente integralizado no capital social da Emitente, e desde que esta continue cumprindo com
os Índices Financeiros previstos neste CDCA), certificados de recebíveis do agronegócio ou imobiliário, deduzidas as
aplicações financeiras e disponibilidades.” (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 definidos têm o significado 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@simplificpavarini.com.
br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fins de
verificação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia
digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante,
contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e
foto, sendo que a procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura
eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado
de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento
de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia
digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura,
bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração
deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art.
3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será
disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer
o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la
à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@
simplificpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados
acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia,
os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados
poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat
que ficará salvo para fins de apuração de votos. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à
disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 13 de janeiro de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

Após chuvas,
mineradora Vale retoma
atividades em MG
A mineradora Vale anunciou
na segunda-feira (17) que decidiu retomar parcialmente as atividades após fortes chuvas que
caíram em Minas Gerais nos últimos dias. Segundo a companhia, foram “restabelecidas as
condições adequadas de segurança” para a retomada dos trabalhos.
Em função das paralisações
em Minas Gerais, a Vale estimou
um impacto de aproximadamente 1,5 megatoneladas (Mt) na
produção e compra de minério
de ferro. A megatonelada é equivalente a 1 milhão de toneladas.
Não existe mais produção
paralisada no Sistema Sudeste
em função das chuvas. Nele, a
circulação de trens na Estrada
de Ferro Vitória a Minas foi retomada no trecho Rio Piracicaba João Monlevade, permitindo,
portanto, a expedição gradual da

produção de Brucutu e Mariana.
Além disso, foram retomadas,
nos últimos dias e de forma gradual, as Usinas de Abóboras,
Vargem Grande, Fábrica e Viga,
que representam cerca de metade da capacidade atual do Sistema Sul, também em Minas Gerais. “As demais usinas deverão
ser retomadas nos próximos
dias, após trabalhos adicionais
de reestabelecimento das condições operacionais adequadas
e normalização das circulações
de trens”, afirmou a Vale, em
nota.
As chuvas no estado deixaram, segundo o último boletim
da Defesa Civil, 25 mortos. Além
disso, 47.911 pessoas estão desalojadas e 7.336 estão
desabrigadas. Até o momento,
377 municípios, quase metade
do estado, declararam situação
de emergência. (Agencia Brasil)
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Brazilian Securities
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401 – CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14
Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de 2ª Convocação - Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários das 300ª e 301ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 300ª e 301ª Séries da 1ª
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a
Primeira Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Segunda Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, de
forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 04 de fevereiro de 2022, às 17:00
horas, para deliberar sobre a substituição da política de cobrança e recuperação de créditos inadimplentes prevista
no Termo de Securitização, pela política praticada pelo Banco PAN S.A. Não será admitido o uso da instrução de voto
à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à
plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Primeira Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora,
que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os
Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente,
em até 2 (dois) dias úteis antes da Segunda Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust
DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.
com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular
do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade
do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes pessoa jurídica são: a) cópia
autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento
societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de documento de identidade
do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 17 de janeiro de 2022
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401 – CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14
Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de 2ª Convocação - Da Segunda Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários das 353ª e 354ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 353ª e 354ª Séries da 1ª
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a
Segunda Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Segunda Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, de
forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 04 de fevereiro de 2022, às 14:30
horas, para deliberar sobre a substituição da política de cobrança e recuperação de créditos inadimplentes prevista
no Termo de Securitização, pela política praticada pelo Banco PAN S.A. Não será admitido o uso da instrução de voto
à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Segunda Assembleia, através do acesso à
plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Segunda Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora,
que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os
Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente,
em até 2 (dois) dias úteis antes da Segunda Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust
DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.
com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular
do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade
do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes pessoa jurídica são: a) cópia
autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento
societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de documento de identidade
do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 17 de janeiro de 2022
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Solfarma Securitizadora
de Créditos Mercantis S.A.
CNPJ/ME nº 40.004.380/0001-57 – NIRE 35.300.560.647
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 Séries, Sendo a 1ª Série da Espécie Com Garantia Real e Com Garantia
Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos, e a 2ª Série da Espécie
Subordinada, Para Colocação Privada, da Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.
1. Data, Hora e Local: Em 19/10/2021, às 13h00 horas, de modo exclusivamente digital, na plataforma
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, nos termos do § 2º
do artigo 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14/05/2020, coordenada pela
Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A. (“Emissora”), com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, conjunto 44, Sala 09, Itaim Bibi. 2. Convocação:
Dispensada a convocação nos termos dos artigos 124, § 4º e 71, § 2º, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), face à presença do Debenturista das Debêntures da Primeira Série. 3. Presença e Quórum: Instalada a assembleia, na presente data, mediante
a participação de forma exclusivamente eletrônica e presentes (i) os debenturistas detentores da
totalidade das Debêntures em circulação emitidas por meio do “Instrumento Particular de Escritura
da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 Séries, sendo a 1ª Série
da Espécie com Garantia Real e Com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, e a 2ª Série da Espécie Subordinada, para Colocação Privada, da Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.”, celebrada em 22/12/2020 (“Escritura”, “Debêntures” “Emissão” e
“Debenturistas”, respectivamente), conforme atestado pelo presidente e pelo secretário da mesa, de
acordo com os termos da Instrução CVM 625; (ii) os representantes da Emissora; e (iii) o representante
do Agente Fiduciário da Emissão, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., instituição financeira, com domicilio em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim
Floriano, nº 1052 – 13º andar, sala 132, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob nº 36.113.876/0004-34
(“Agente Fiduciário”). 3. Mesa: Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, Presidente e Sr. Marcelo
Takeshi Yano, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Renúncia de determinado membro da Diretoria; e (ii)
Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, conforme aplicável, a realizarem todos
os atos necessários para a implementação das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se
limitando, a realização de Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Emissora. 5. Deliberações: Questionou-se aos Debenturistas acerca de eventual situação que pudesse ser enquadrada
como conflito de interesses em relação à Emissora, sendo informado pelos mesmos que tal situação
inexiste. Após discussões constantes da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram, sem quaisquer
ressalvas e/ou restrições, o seguinte: (i) O aceite da renúncia do seguinte membro da Diretoria da
Companhia: a Sra. Sandra Aparecida Gomes, RG nº 28.191.920-3 SSP/SP, CPF nº 268.621.788-06,
do cargo de Diretora Presidente da Emissora, e consequentemente de todos os poderes e obrigações
do cargo, agradecendo pelos serviços prestados à Companhia, conforme Termo de Renúncia anexo
à presente ata; e (ii) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, caso aplicável, a
realizarem todos os atos necessários para a implementação da deliberação acima, incluindo, mas
não se limitando, a realização de Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Emissora, a fim
de refletir referida deliberação. As deliberações da presente assembleia ocorrem por mera liberalidade
dos Debenturistas, não podendo serem interpretadas como renúncia de quaisquer direitos descritos
na Escritura de Emissão. Por fim, em virtude das deliberações acima e independente de quaisquer
outras disposições nos documentos da operação, os Debenturistas, neste ato, eximem a Emissora e
o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação às deliberações tomadas nesta assembleia. 6. Encerramento: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 19/10/2021. Vinicius Bernardes
Basile Silveira Stopa – Presidente; Marcelo Takeshi Yano – Secretário; Solfarma Securitizadora de
Créditos Mercantis S.A. Emissora, Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa – Presidente; Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Agente Fiduciário, Sonia Regina Menezes
– Procuradora. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 522.040/21-4 em 04/11/2021. Gisela Simiema
Ceschin – Secretária Geral.

Travessia Securitizadora S.A.
CNPJ/ME nº 26.609.050/0001-64 – NIRE 35.300.498.119
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 03/08/2021, às 10h30, na sede social da Travessia Securitizadora S.A.
(“Companhia”), em São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, conjunto 44,
sala 01, Itaim Bibi. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face à presença de todos
os membros efetivos do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile
Silveira Stopa; Secretário: Luis Philipe Camano Passos. 4. Ordem do Dia: Nos termos e condições
previstos no Estatuto Social da Companhia, apreciar e manifestar-se sobre: 4.1. renúncia de determinado
membro da Diretoria; e 4.2. ratificação e consolidação da nova composição da Diretoria da Companhia.
5. Deliberações: 5.1. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Conselheiros deliberaram e
aprovaram o quanto segue: (i) O aceite da renúncia do seguinte membro da Diretoria da Companhia:
a Sra. Sandra Aparecida Gomes, RG nº 28.191.920-3 SSP/SP, CPF nº 268.621.788-06, do cargo
de Diretora sem designação específica, e consequentemente de todos os poderes e obrigações do
cargo, agradecendo pelos serviços prestados à Companhia, conforme Termo de Renúncia anexo à
presente ata; e (ii) A ratificação e consolidação da composição da Diretoria da Companhia, em razão
da disposição contida no item “(i)” acima, sendo que a Diretoria da Companhia é composta da seguinte
forma: (a) o Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, RG nº 30.393.860-2 SSP-SP, CPF/ME nº
218.718.568-09, nomeado para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) o Sr. Luis Philipe
Camano Passos, RG nº 34.545.393-1 SSP-SP, CPF/ME nº 345.394.968-40, nomeado para o cargo de
Diretor de Relações com Investidores; (c) a Sra. Camila Maria Oliveira, RG nº 36.825.036-2 SSP-SP,
CPF/ME nº 349.935.818-23, nomeada para o cargo de Diretora sem designação específica; e (d) a
Sra. Thais de Castro Monteiro, RG nº 49.116.133-5 SSP/SP, CPF nº 421.565.628-14, nomeada para
o cargo de Diretora de Compliance. 6. Encerramento: 6.1. Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos conselheiros presentes à
Assembleia. Assinaturas: Conselheiros presentes: Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa, Maria
Regina Basile Stopa e Mariana Bernardes Basile Silveira Stopa Bernardi. Certifico que a presente
confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 03/08/2021. Vinicius Bernardes Basile
Silveira Stopa – Presidente; Luis Philipe Camano Passos – Secretário. JUCESP – Registrado sob
o nº 392.634/21-1 em 16/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Gaia Impacto Securitizadora S.A.

(nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente
edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares
dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, em segunda convocação, no dia 1 de fevereiro de 2022, às 14 horas e
30 minutos de forma exclusivamente digital, inclusive para fins de voto, por videoconferência online por
meio da plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme
Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo,
a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratificação da substituição da
PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira
LTDA.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº
633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança
Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051,
inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as
obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de
Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial
e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração
dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente
assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado pela Emissora àqueles
Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente
Fiduciário para spestruturacao@simplificpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização
da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando
for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.
com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma
acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher
a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, assinados pela plataforma
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após
o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade
com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da
Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. O registro em ata
dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas
serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares
dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via
D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e
da Assembleia. São Paulo, 14 de janeiro de 2022. Gaia Impacto Securitizadora S.A.
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Hot Car anuncia trio de pilotos
para temporada 2022 da Stock Car

Babi Rodrigues, chefe da Hot Car Competições
lho amigo da Hot Car, acho que muito ao time. Só posso estar
o time vai ganhar em coesão, em empolgado em continuar trabatécnica e em união. Estou real- lhando para evoluir cada vez
mente empolgada para a tempo- mais”, disse o gaúcho.
rada que vai começar”, disse a
Felipe Lapenna vai para o seúnica mulher a chefiar uma equi- gundo ano seguido dentro do
pe na Stock Car.
time - sua quarta temporada na
Tuca Antoniazi vai para sua organização - e espera confirmar
terceira temporada completa na o potencial demonstrado em
Stock Car. O gaúcho, que com- 2021. “Estou feliz demais de ter
pleta 50 anos no próximo dia 24, renovado com a Hot Car. Termitem uma longa relação com o es- namos o ano com corridas boas,
porte a motor – e a que alimenta com o carro rápido. Não consecom o automobilismo é a mais guimos confirmar totalmente o
recente. Campeão brasileiro de potencial por falta de sorte em
jet ski, Tuca competiu no moto- algumas ocasiões. Continuar no
cross e quando passou para os mesmo lugar é positivo porque
carros, foi vice-campeão de Mar- a equipe toda está entrosada, cocas e Pilotos no Rio Grande do nheço todo mundo, os métodos
Sul, campeão da Stock Paulista e de trabalho, então estou confianestreou na Stock Light em 2017. te de que a temporada será ainda
Desde as duas etapas finais de melhor. Temos tudo para ter um
2019, disputa a Stock Car e pro- ano excelente e vamos trabalhar
jeta mais crescimento em 2022. muito duro para concretizar nos“A equipe cresceu muito em sos objetivos”, apontou.
2021 e pudemos começar a penDono de títulos estaduais e
sar em resultados, e o time todo nacionais no kart, além da Fórtem parte nisso. O trabalho, a mula Renault em 2006, o paulisunião de todos, a liderança da tano de 35 anos, que já havia deBabi, e a chegada do Lapenna ano fendido a equipe em 2014 e
passado contribuíram muito com 2016, parte para sua nona tema nossa subida de produção. porada completa na Stock Car
Acho que manter a estrutura era tendo protagonizado grandes
um passo natural, e estou empol- momentos em 2021 com a Hot
gado também com a chegada do Car, como quando largou em
André, que também vai adicionar quarto na etapa final da tempo-

rada em Interlagos e quando liderou a segunda corrida do anel
externo de Curitiba até a penúltima volta, quando foi forçado a
abandonar quando se encaminhava para sua primeira vitória na
categoria.
O caçula do time vem da cidade de Americana (SP), tem 22
anos de idade e em seis anos de
carreira conquistou quatro títulos, o mais recente deles no
Campeonato Brasileiro de Endurance, na classe GT4. André
Moraes Júnior se junta à Hot Car,
equipe pela qual em 2017 e 2018
foi vice e depois campeão do
Mercedes-Benz Challenge. Após
experiência na Stock Light (hoje
Stock Series) em 2019, André
foi terceiro colocado no Brasileiro de Endurance em 2020 e
confirmou o título no último ano.
Ele também foi campeão paulista e brasileiro de Fórmula 1600.
“É a primeira parte da realização de um sonho. Estou muito
animado porque qualquer piloto
do automobilismo brasileiro sonha em correr na Stock Car, que
tem um grid extremamente competitivo e disputado. Estou feliz,
tranquilo e com a consciência de
que vou dar o meu máximo dentro e fora do carro. A equipe é
como uma segunda casa para nós,
dado o longo relacionamento
que temos com a Babi, que tínhamos também com o Amadeu,
então é um passo natural e sou
grato pela oportunidade que a
Hot Car tem me dado”, disse o
jovem piloto, que fará sua estreia
já na Corrida de Duplas, como
parceiro de Tuca Antoniazi. O
gaúcho tem compromissos profissionais que coincidem com
algumas datas da temporada, e
nestas terá Moraes em seu lugar.
A temporada terá 10 finais de
semana contando 12 etapas, com
início em 13 de fevereiro e conclusão em 20 de novembro.

Circuito Sul-Americano 21/22

Ângela e Neide são
campeãs da 3ª etapa

Brasil conquista a terceira medalha de ouro na temporada

Foto/ Gonzalo Sosa

A equipe Hot Car Competições vai para a 22ª temporada de
sua história na Stock Car Pro
Series, e pelo segundo ano sob a
chefia de Babi Rodrigues, já definiu seus pilotos para a temporada que começa no dia 13 de
fevereiro com a Corrida de Duplas em Interlagos, São Paulo.
O time sediado em Cajamar
(SP) terá não dois, mas três pilotos para seus dois carros. A Hot
Car continua com Tuca Antoniazi, que vai para sua terceira temporada completa na principal categoria do automobilismo brasileiro, e com Felipe Lapenna, que
trouxe bons resultados ao time
em 2021. A novidade é a chegada do estreante André Moraes
Junior, que irá disputar algumas
etapas nas quais Antoniazi terá de
se ausentar em virtude de compromissos profissionais.
“Ainda não ganhamos, mas
manter o nosso esquema, com
algumas melhorias e com o
aprendizado imenso que tivemos
no ano passado, vai nos ajudar a
poder olhar mais para a frente e
a começar a sonhar mais alto. Por
isso vou repetir o clichê de que
em time que está ganhando não
se mexe. Então, estamos confiantes que a continuidade vai nos
trazer bons frutos”, afirmou
Babi, chefe da Hot Car Competições e filha do lendário Amadeu Rodrigues (1955-2020).
O entendimento de todo o
mecanismo das disputas, com um
foco administrativo e técnico em
um ano difícil e de aprendizado
permitiu à nova administração da
Hot Car a optar pela continuidade. “O Tuca é uma das peças fundamentais na união da equipe e,
junto do Felipe (Lapenna), começamos a mostrar um potencial que nos permite manter um
foco maior em melhores resultados. Com a chegada do André,
que apesar de estreante é um ve-

Foto/ Duda Bairros

Equipe chefiada por Babi Rodrigues já tem estafe definido para o campeonato da Stock Car que começa no dia 13 de fevereiro

Ângela e Neide se abraçam
Ângela e Neide conquistaram no domingo a terceira medalha de ouro para o Brasil no
Circuito Sul-Americano 2021/
2022. O título veio com vitória
sobre as chilenas Fran Rivas e
Chris, por 2 sets a 0 (21/19 e
21/18), na decisão da etapa de
Montevidéu, no Uruguai. Na
primeira etapa da temporada,
disputada no ano passado, em
Santiago, no Chile, George e
André Stein subiram ao topo do
pódio. Na segunda, em San Juan,
na Argentina, triunfo de Adrielson/Arthur Mariano.
Brasileiras e chilenas já haviam se enfrentado na fase de
grupos, com vitória de Ângela
e Neide no tie-break (21/14,
20/22 e 15/13). Na primeira
fase, elas também derrotaram
Yaleny/Diana, da Colômbia,
por 2 sets a 0 (21/18 e 21/5).
Para chegar à decisão, a dupla
do Brasil venceu, nas quartas
de final, as argentinas Najul e
Peralta por 2 sets a 1 (23/21,
16/21 e 15/13); e as colombi-

em Montevidéu
anas Yuly e Margarita Guzmán,
por 2 sets a 0 (21/19 e 21/14)
na semifinal.
“Jogamos juntas o tempo
todo, uma ajudando a outra. Tivemos momentos difíceis, mas
tivemos calma para superar. É
sempre uma honra representar
o Brasil, eu amo isso”, comemorou Ângela.
No torneio masculino, Jô e
Leo Vieira ficaram no quarto
lugar.
No Circuito Sul-Americano, as duplas somam pontos
para o país. As próximas etapas
acontecem no Chile, de 4 a 6
de fevereiro; em Neuquén, na
Argentina, de 11 a 13 de fevereiro; em Mollendo, no Peru,
de 4 a 5 de março; e em Cochabamba, na Bolívia, de 11 a
13 de março. O torneio final,
que reúne os melhores países
da temporada, está marcado
para Uberlândia (MG), de 13 a
15 de maio. O Banco do Brasil
é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro.

Rodrigo Luppi/Maykel finalizam o
Recordista brasileiro,
Dakar 2022 em sexto entre os UTVs T4 Marcelo Melo joga

Chegou ao fim a jornada de
mais de 8.300 km ao longo duas
semanas, a 44ª edição Dakar, em
Jeddah, na Arábia Saudita. A dupla Rodrigo Luppi/Maykel Justo #415 encerrou o rali em sexto nos UTVs T4, após mais uma
boa disputa na 12º e última etapa, quando completou o Especial (trecho cronometrado) de 164
km com o 2º tempo categoria,
em 1h54m38s.
Os brasileiros imprimiram
um ritmo forte ao longo de todo
o rali e mostraram muita competitividade uma vez que venceram no 5º dia, lideraram o rali
por duas etapas e das 12 Especiais, em nove chegaram entre
os Top 5. Quando não tiveram
problemas mecânicos ou incidentes de provas estavam sempre brigando entre os ponteiros.
“Sem dúvida esse Dakar foi
um aprendizado para mim, mostramos que somos competitivos, nos superamos e ficamos
muito satisfeitos com o resultado. Um rali duro, que nos levou a exaustão com Especiais
pesadas com dunas, pedras e
areia diariamente e com dias
bem longos. Foi um sonho realizado participar desse rali ao
lado do Maykel, que fez um ótimo trabalho, e esperamos estar
de volta em 2023”, destaca Lu-

Foto/ Victor Eleutério

Os brasileiros completaram a última Especial com o 2º melhor tempo da categoria. Das 12 etapas, em nove chegaram entre
os Top5, sendo uma vitória no 5º dia e duas etapas na liderança

Brasilerios ao concluirem a última Especial, na sexta-feira,
na P2 nos UTVs
ppi (Vinhedo/SP) que fez sua etapa quando assumimos a lideestreia na competição.
rança. Foi um Dakar incrível!”,
Já Justo (Taubaté/SP) tem no afirma o navegador.
currículo 10 participações no
Trajetória da dupla - Luppi e
Dakar e mostrou toda a sua ex- Justo começaram a andar juntos
periência. “Finalizamos em 2º em 2019 e, desde então, a dupla
nessa última Especial que ape- tem conquistado resultados exsar de curta estava com uma na- pressivos nas provas e campeovegação bem complicada, mas natos nacionais, assim como
conseguimos concluir em um fora do país, pela equipe Terribom ritmo e fechamos o rali tório Motorsport, responsável
com mais um bom resultado. pela preparação do UTV no BraRodrigo mostrou uma boa pilo- sil. No Sertões 2020 foram
tagem e foi muito bem em seu campeões na UT2 e vice-camprimeiro Dakar, tivemos dias peões na geral dos UTVs. Em fedifíceis e outros muito satisfa- vereiro 2021 foram campeões
tórios como o da vitória na 5ª do South American Rally Race

(SARR), disputado no deserto
da Argentina, nos UTVs e cravaram, ainda, o melhor tempo da
geral de todas as categorias e
conquistaram o título inédito
para o Brasil. Já no Sertões
2021 ficaram no Top3 da geral
dos UTVs e 3º na UT1. E, a partir de outubro 2021 começaram
a competir com equipamento
preparado pela South Racing.
Antes do Dakar, a dupla se preparou no último semestre de
2021 participando de duas provas do Mundial de Rally Cross
Country: o Rally do Marrocos
(vice-campeões nos UTV T4) e
do Abu Dhabi Desert Challenge
(8º nos UTVs T4)
Os campeões do Dakar
2022 foram: Austin Jones/Gustavo Gugelmin (UTVs T4), Francisco Contardo/Juan Vinagre
(Protótipos Leves T3), Sam
Sunderland (motos), Alexandre
Giroud (quadris), Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (carros)
e Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/ Ilgiz Akhmetzianov
(caminhões).
A equipe Luppi Racing Team
tem patrocínio da Nova Canabrava Bioenergia com apoio da
South Racing. Mais informações sobre a dupla no Instagram
@luppi_racing_team e Facebook @luppiracingteam

58º Grand Slam da
carreira na Austrália

Pela 14ª temporada, o mineiro Marcelo Melo está em Melbourne para a disputa do Australian Open. Será o 58º Grand
Slam que jogará em sua carreira.
Desde 2007 e até o ano passado,
além dos 13 na Austrália, foram
15 Roland Garros, 14 Wimbledon e 15 US Open. Números que
o colocam como recordista brasileiro no total de participações
nos quatro principais torneios do
circuito. E Melo já comemorou
dois títulos: Roland Garros
2015, com o croata Ivan Dodig,
e Wimbledon 2017, com o polonês Lukasz Kubot.
Nesta edição, Melo retoma a
parceria no torneio com Dodig,
com quem formou dupla no Australian Open de 2013 a 2016.
Foram semifinalistas em 2015,
no melhor resultado do mineiro
em Melbourne. E Dodig busca
mais um título no Grand Slam
australiano: foi campeão no ano
passado com o eslovaco Filip
Polasek. Melo e Dodig voltaram
a jogar juntos em outubro de
2021, após cinco anos.
Melo e Dodig jogam como
cabeças de chave número 9 e

aguardam a definição do dia de
estreia. A partida da primeira rodada será diante do francês Adrian Mannarino e do monegasco
Hugo Nys. Em 2021, ao lado do
romeno Horia Tecau, Melo chegou até as oitavas de final.
A dupla está na Austrália desde o início deste mês, preparando-se para o Grand Slam. Em
Adelaide, Melo e Dodig disputaram dois ATP 250, finalistas no
primeiro e semifinalistas no segundo, com cinco vitórias e boas
atuações.
Além de Marcelo, mais três
brasileiros disputam duplas no
Australian Open este ano, todos
no mesmo lado da chave: o também mineiro Bruno Soares e a
parceria formada pelo gaúcho
Rafael Matos e o paulista Felipe
Meligeni, que pode vir a ser adversária de Melo e Dodig na segunda rodada.
No ranking mundial individual de duplas divulgado nesta segunda-feira (17) pela Associação
dos Tenistas Profissionais
(ATP), Melo está em 24º lugar,
com 2.915 pontos. Dodig é o
13º, com 5.115 pontos.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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Demonstrativo do Resultado do Exercicio
2020
2019
CNPJ: 21.262.856/0001-05
Receita Operacional Líquida 1.699.840.829,87 710.625.523,47
Demonstrativo Financeiro em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Custo
Operacional
(1.665.079.651,87)
(702.565.902,58)
Balanço Patrimonial
2020
2019 Balanço Patrimonial
2020
2019
Custo de Produtos/
Contas Patrimoniais Ativo
53.836.808,11 26.948.749,74 Passivo e Patrimônio Liquido
(1.661.673.952,47) (701.885.881,37)
Contas do Ativo
47.855.795,26 20.759.987,33 Contas do Passivo
53.836.808,11 26.948.749,74 Mercadorias/Serviços
(185.000,00)
(5.628.244,24)
Ativo Circulante
47.855.795,26 20.759.987,33 Passivo Circulante
28.714.233,94 17.316.345,13 Estoques Iniciais
Disponível
12.105.365,72
4.769.902,36 Fornecedores
690.128,06
323.607,39 Entradas Operacionais
Mercadorias
(1.662.162.353,70)
(696.442.637,13)
Caixa Geral
682,87
7.047,48 Obrigações Fiscais
1.394.720,21
190.371,47
673.401,23
185.000,00
Bancos Conta Movimento
12.094.312,23
4.751.860,71 Instituições Financeiras
166.250,00
451.250,00 Estoques Finais
Aplicações Financeiras
10.370,62
10.994,17 Obrigações Trabalhistas
83.910,04
58.744,92 Gastos de Produção/
Comércio/Serviços
(3.405.699,40)
(680.021,21)
Circulante Curto Prazo
35.750.429,54 15.990.084,97 Contas a Pagar
26.292.697,93 16.205.843,65
8.059.620,89
Clientes - Controladas/Coligadas
2.731.655,13 Contas a Pagar
23.548,24
863,50 Resultado Operacional Bruto 34.761.178,00
Clientes/Associados
4.048.039,93
74.872,04 Adiantamento Clientes Exterior
26.247.998,29
16.204.980,15 Despesas Operacionais
e
Outras
Receitas
(4.464.236,89)
(3.548.190,01)
Estoques
673.401,23
185.000,00 Lucros Distribuidos a Pagar
21.151,40
(2.489.735,92)
(2.147.136,66)
Impostos a Recuperar
76.209,82
15.609,30 Receita a Realizar
86.527,70
86.527,70 Despesas Administrativas
(843.207,62)
(515.738,40)
Valores a Receber
1.976.380,08
2.950.247,91 Passivo Não circulante
346.354,20
772.250,00 Despesas Gerais
Despesas
Tributárias
(22.194,67)
(139.842,98)
Despesas Antecipadas
75.397,05
- Exigivel a Longo Prazo
346.354,20
498.750,00
(2.037.387,08)
(778.144,20)
Adiantamento Fornecedores
Financiamentos
346.354,20
498.750,00 Despesas Financeiras
Despesas
Comerciais
(336,95)
(58.383,80)
Exportação
28.901.001,43
10.032.700,59 Receita de Exercicio Futuro
273.500,00
159.331,19
73.538,90
Ativo Não Circulante
5.981.012,85
6.188.762,41 Patrimônio Líquido
24.776.219,97
8.860.154,61 Receitas Financeiras
769.294,16
17.517,13
Realizável a Longo Prazo
4.741.964,39
4.635.920,88 Capital Social Integralizado
1.000.000,00
1.000.000,00 Receitas Diversas
Resultado
Operacional
Liquido
30.296.941,11
4.511.430,88
Creditos-Aplicações
43.826,00
- Reservas Patrimoniais
23.776.219,97
7.860.154,61
Imobilizações em Andamento
112.689,63
110.451,63 Reserva de Lucros
20.150.889,70
5.220.159,74 Receitas/Despesas
(214.102,82)
(12.947,93)
Credito Liquidaçao Duvidosa Adiantamento
Reservas Estatutárias
1.165.973,53
180.638,13 Não Operacionais
290.539,49
417.500,00
Fornecedores Exportação
3.003.352,58
3.003.352,58 Reservas Contingênciais
2.459.356,74
2.459.356,74 Receitas Não Operacionais
Despesas Não Operacionais
(504.642,31)
(430.447,93)
Demonstração do Resultado Abrangente
Valores a Receber Empréstimos
1.522.116,67
1.522.116,67
31/12/2020
31/12/2019 Resultado do Exercicio Antes
Valores a Receber
59.979,51
30.082.838,29
4.498.482,95
19.706.707,99
2.838.917,21 Tributos Finais
Ativo Investimentos
(363.948,77)
(35.277,10) Resultado do Exercicio
Provisões
(10.376.130,30)
(1.659.565,74)
Ativo Investimentos
(94.600,06) Perda em Equivalência
Resultado
Final
do
Exercicio
19.706.707,99
2.838.917,21
(328.671,67)
(384.076,36)
Ativo Investimentos Exterior
73.862,45
59.322,96 Patrimonial Controladas
19,71
2,84
Resultado Abrangente Total
19.378.036,32
2.454.840,85 Lucro Por Ação
Participações Outras Empresas Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido
Território Nacional
(437.811,22)
Capital
Reserva
Reserva
Reserva
Lucro
do
Patrimônio
Ativo Imobilizado
1.602.997,23
1.588.118,63
integralizado Contingencias
de Lucros Estatutária
Exercício
Líquido
Bens Imobilizado
585.912,98
506.873,45 Histórico
1.000.000,00 2.459.356,74 2.505.528,30
38.692,27
- 6.003.577,31
Fundo Depreciação Acumulada
(80.381,03)
(47.754,82) Saldo Final 31/12/2018
2.838.917,21
2.838.917,21
Ativo Imobilizado Depreciado
179.000,00
179.000,00 Resultado do Exercício
2.838.917,21
- (2.838.917,21)
Ativo Imobilizado- Direitos Uso
918.465,28
950.000,00 Transferência para reservas
(141.945,86)
141.945,86
Ativo Imobilizado- Direito de Uso
950.000,00
950.000,00 Constituição reserva Legal
17.660,09
17.660,09
Amortização Acumulada Imobilizado (31.534,72)
- Ajustes de anos anteriores
Distribuição de lucros
Notas Explicativas da Administração
Saldo em 31/12/2019
1.000.000,00 2.459.356,74 5.220.159,74 180.638,13
- 8.860.154,61
às Demonstrações Contábeis
- 19.706.707,99 19.706.707,99
1. Contexto operacional: A Omex Comercio e Exportação de Me- Resultado do Exercício
- 19.706.707,99
985.335,40 (19.706.707,99)
985.335,40
tais Preciosos S/A. é uma sociedade anônima de capital fechado, Transferência para reserva de Lucros
(985.335,40)
(985.335,40)
com sede em são Paulo SP tendo como atividade principal a expor- Transferência para reserva Estatutária
55.065,03
55.065,03
tação de metais nobres, em especial ouro, adquiridos de fornece- Ajustes de anos anteriores
- (3.845.707,66)
- (3.845.707,66)
dores nacionais e destinados, desde sua contratação, ao mercado Distribuição de lucros
1.000.000,00 2.459.356,74 20.150.889,70 1.165.973,53
- 24.776.219,97
internacional. 2. Base de elaboração e apresentação das demons- Saldo Final 31/12/2020
trações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas 3.14. Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio - a entidade ado- este ciclo, ultrapassar o último dia do mês, havendo, portanto, um
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ta: 3.14.1. Dividendos - Conforme determinação estatutária, os lu- intervalo entre a venda por parte das mineradoras e a vendedora exadotadas no Brasil, requeridas para o exercício findo em 31 de de- cros apurados são transferidos para conta de reserva. 3.14.2. Juros portadora tendo-se assim a eventual existência de estoques. 3.16.3.
zembro de 2020, as quais levam em consideração as disposições sobre o Capital Próprio - por determinação da administração não Reconhecimento da receita - A receita compreende o valor justo
contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada houve remuneração a este título. 3.15. Demais Ativos e Passivos da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de
pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09. Essas demonstrações contá- Circulantes e Não Circulantes: 3.15.1. Obrigações legais - As obri- produtos no curso normal das atividades da entidade. 3.17. Eventos
beis foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a serem divulga- gações legais, fiscais e previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e Subsequentes - Não ocorreram eventos subsequentes a 31 de dedas. 3. Principais práticas contábeis: Principais práticas adotadas demonstradas de acordo com os critérios definidos nas normas con- zembro de 2020, inclusive em relação ao SARS-CoV-2 que requerespara a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes: tábeis aplicáveis. 3.15.2. Os ativos contingentes são reconhecidos se divulgação. 4. Detalhes de Saldos: 4.1. Caixa e equivalentes de
3.1. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são quando a Administração possui total controle da situação ou quan- caixa - Caixa e equivalentes de caixa são representados por dispomantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais nibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras de liquidez,
curto prazo, 3.2. Contas a receber de Clientes: 3.2.1. As contas a não cabem mais recursos. 3.15.3. Demais passivos circulantes e não cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual
receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes circulantes - demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da En- acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, varia- de valor justo, que são utilizados pela entidade quando necessário.
tidade. 3.2.2. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ções monetárias e/ou cambiais incorridas ou realizáveis até a data dos 4.2. Clientes - Exterior
2020
Variação
2019
ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da entidade), as con- balanços. 3.15.4. Os passivos contingentes - são reconhecidos quan- Valor a Receber
4.048.039,93 3.973.167,89
74.872,04
tas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, es- do, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado pro- Clientes - Exterior
tão apresentadas no ativo não circulante. 3.1.1. As contas a receber vável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, geran- 4.3. Estoques de mercadorias
2020
Variação
2019
de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse- do uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações Estoques
488.401,23
185.000,00
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do mé- e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi- Estoque de Mercadorias 673.401,23
todo da taxa efetiva de juros menos as perdas estimadas das contas ciente segurança. 3.16. Apuração do resultado: 3.16.1. Regime 4.4. Adiantamento a Fornecedores destinado à Exportação
2020
Variação
2019
a receber (impairment). 3.1.2. Perda Estimada com Crédito de Li- de apuração do resultado - é o de competência. 3.16.2. Operacio- Adiantamento
28.901.001,43 18.868.300,84 10.032.700,59
quidação Duvidosa (PECLD) - Em face da sistemática operacional é nalidade: A principal mercadoria exportada é o minério de ouro em a Fornecedores
improvável a ocorrência de não realização do crédito, pela mesma ra- diversas formas de apresentação, portanto uma “commodity. Assim 4.5. Imobilizado operacional: são registrados pelo custo de aquisizão não é elaborada provisões correspondentes. 3.2. Estoques - Em o ciclo operacional é relativamente curto, compreendendo inclusive ção e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em
face da sistemática operacional, a eventual existência de estoque de- as providencias alfandegarias cabíveis. Ocorre por vezes durante taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens.
2020
2019
corre da diferença temporal entre a entrega da mercadoria pelo forAquisições
Baixas
Depreciação no ano
Saldo
Saldo
necedor à efetivação física da exportação. 3.3. Valores a Receber - Rubricas
59.950,00
228.150,00
168.200,00
Correspondem a créditos junto a terceiros ou obrigações compul- Máquinas e equipamentos
(17.358,80)
(53.153,67)
(35.794,87)
sórias como depósitos judiciais, adiantamento a fornecedores não Fundo Depreciação
59.950,00
(17.358,80)
174.996,33
132.405,13
operacionais e valores relativos à alienação de ativos imobilizados. Líquido
46.503,90 (32.000,00)
46.503,90
32.000,00
3.3.1. Adiantamento a Fornecedores com objetivo de expor- Moveis e utensílios
(4.644,89)
(5.797,57)
(1.152,68)
tação - Em face da sistemática operacional de aquisições somente Fundo Depreciação
Líquido
46.503,90
(32.000,00)
(4.644,89)
40.706,33
30.847,32
quando compromissadas as vendas correspondentes, a prática da
(8.550,00)
289.000,00
297.550,00
atividade requer adiantamento aos fornecedores exclusivamente Benfeitorias bens terceiros
396,15
(11.845,95)
(18.239,12)
(6.789,32)
com objetivo de exportação das mercadorias. 3.4. Investimentos - Fundo Depreciação
(8.153,85)
(11.845,95)
270.760,88
290.760,68
especificamente investimentos em controladas: 3.4.1. Os investimen- Líquido
16.963,87
26.087,32
9.123,45
tos são demonstrados ao custo de aquisição e ajustados pela apura- Equipamentos informática
(3.000,96)
(7.018,91)
(4.017,95)
ção da equivalência patrimonial. 3.4.2. No Brasil - investimento na Fundo Depreciação
16.963,87
(3.000,96)
19.068,41
5.105,50
sociedade North Star - Estado do Pará - com participação de 99,99% Líquido
179.000,00
179.000,00
do capital social. 3.4.3. No Exterior - investimento na sociedade Veículos gerais
Fundo
Depreciação
Original Precious - Estados Unidos da América - com participação de
179.000,00
179.000,00
51%. 3.5. Imobilizado - São registrados pelo custo de aquisição, re- Líquido
950.000,00
950.000,00
duzidos pela depreciação aplicada, conforme a vida útil prevista para Aeronave - leasing Daycoval
(31.534,72)
(31.534,72)
os bens, na ausência de laudos técnicos estimando a vida útil dos Fundo Depreciação
(31.534,72)
918.465,28
950.000,00
bens, aceitou-se a consideração fiscal para efeitos de depreciação. Líquido
123.417,77 (40.550,00)
1.718.741,22
1.635.873,45
3.5.1. Arrendamento Mercantil - utilizado na condição de arren- Totais do Imobilizado
396,15
(68.385,32)
(115.743,99)
(47.754,82)
damento financeiro, com opção de aquisição ao final da operação. Depreciação
123.417,77 (40.153,85)
(68.385,32)
1.602.997,23
1.588.118,63
3.6. Fornecedores e outras contas a pagar - As contas a pagar aos Ativos Imobilizados Líquido
fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por 4.6. Valores a Receber - registrados pelos valores originais
Parcela integralizada pela OMEX
99.999,00
99.999,00
bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso Valores a Receber
1.976.380,08 (973.867,83) 2.950.247,91 Participação no PL
(437.811,22)
(94.600,06)
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes Deposito Judicial
2.149,76
2.149,76 Equivalência
343.214,59
193.728,28
se o pagamento for devido no período de até um ano. 3.7. Emprés- Adiantamento de Férias
2.281,43
2.281,43
- Acumulada
(537.813,65)
(194.599,06)
timos e financiamentos - Os empréstimos e financiamentos são Adiantamentos
(*) fase pré-operacional
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos in- Fornecedores
604.423,98 (259.806,25)
864.230,23 Original Precious Trading Inc.
corridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo Partes Beneficiárias
1.312.788,60 (511.756,26) 1.824.544,86 Dados da Investida
custo amortizado. Os empréstimos e financiamentos são classifica- Empréstimo Coligada
- (259.323,06)
259.323,06 Capital Total
756.000,00
756.000,00
dos como passivo circulante, a menos que a Entidade tenha um direi- 4.7. Créditos de Liquidação Duvidosa - Decorrente de adianta- Capital integralizado
756.000,00
756.000,00
to incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, mento a fornecedores, que quando da entrega das mercadorias Total do patrimônio Líquido
(100.414,86)
116.319,54
12 meses após a data do balanço. 3.8. Provisões para riscos tri- destinadas à exportação, não apresentaram consistência quantita- Dados do Investimento
butários, cíveis e trabalhistas - Reconhecidas quando a Entidade tiva ou qualitativamente ao encomendado.
Investimento realizado
385.560,00
385.560,00
tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado
2020
2019 Participação no Capital da investida
51,00%
51,00%
de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos Créditos a Receber
3.003.352,58
3.003.352,58 Parcela integralizada pela OMEX
385.560,00
385.560,00
seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estima- 4.8. Ativo Investimento - Investimentos em coligadas e controla- Participação no PL
(51.211,58)
59.322,96
do com segurança. 3.9. Imposto de Renda e Contribuição Social das. I. North Star Participações S/A., - sediada no Brasil, participa- Equivalência
(73.862,45)
(190.348,08)
corrente e diferido - O regime de apuração destes tributos é com ção de 99,9%, no valor de R$ 99.999,00, tendo em 2018 integrali- Acumulada
(311.697,55)
(326.237,04)
base no denominado lucro real apurado mensalmente com base em zado R$ 9.999,00 e saldo em 2019. II. Original Precious Trading Inc. IV. Em função das limitações legais não apresentou junto ao Banbalancetes de suspensão, modalidade prevista na atual legislação.
- sediada nos Estados Unidos da América - Florida, participação de co Central a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior - CBE.
3.10. Adiantamento de Clientes do Exterior - As solicitações (pe- R$ 385.600,00, equivalente em dólar americano a US$ 50,000.00. 4.9. Fornecedores - incluindo fornecedores de mercadorias e serdidos) de aquisição de mercadorias por clientes localizados no exte- III. Equivalência Patrimonial - tomando por base o pronunciamen- viços em geral.
rior são concomitantes a realização de remessa de numerários frente to do técnico do CPC nº 18 Contábil CPC18 e o IAS 28, adotou-se Exercício
2020
Variação
2019
a orçamentos de venda a título de antecipação. 3.11. Provisões. As o método de equivalência patrimonial para apuração de ganho ou Fornecedor
690.128,06
366.520,67
323.607,39
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas perda nos investimentos.
4.10. Instituições Financeiras Arrendamento mercantil - Pardo risco envolvido. 3.12. Provisão para imposto de renda e contri- North Star (*)
2020
2019 celas vincendas a curto prazo no exercício seguinte e longo prazo
buição social - A provisão para o imposto de renda é constituída à alí- Dados da Investida
acima de 12 meses.
quota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre Capital Total
2020
Variação
2019
100.000,00
100.000,00
os lucros que excederem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribui- Capital integralizado
166.250,00 (285.000,00)
451.250,00
100.000,00
100.000,00 Curto prazo
ção social está sendo calculada à alíquota 15%, depois de efetuados Total do patrimônio Líquido
346.354,20 (152.395,80)
498.750,00
(437.815,60)
(94.601,01) Longo prazo
os ajustes determinados pela legislação fiscal. 3.13. Capital Social Dados do Investimento
Soma
512.604,20 (437.395,80)
950.000,00
- Estatutariamente compõe-se somente de ações ordinárias, com Investimento realizado
99.999,00
99.999,00 4.11. Contribuição social e imposto de renda sobre o resultado
valor unitário de R$ 1,00, classificado no Patrimônio Líquido.
Participação no Capital da investida
99,999%
99,999% - o regime de apuração destes tributos é com base no denominado

OMEX Comercio e Exportação de Metais Preciosos S.A.

Demonstração do Fluxo de Caixa
2020
2019
Lucro Líquido
19.706.707,99 2.838.917,21
(+) Depreciação
64.160,93
26.586,69
(±) Variação de Clientes
(1.241.512,76)
770.392,44
(±) Redução de Estoques
(488.401,23) 5.443.244,24
(+) Ajuste Exercícios Anteriores
17.660,09
(-) Aquisição de Impostos a Recuperar
(60.600,52)
(8.785,64)
(±)Aumento nos Valores a
Receber de Terceiros
973.867,83 (2.254.359,91)
(±) Redução Despesas Antecipadas
(75.397,05)
16.178,06
(-) Adiantamento a Fornecedores
(18.868.300,84) (5.488.924,64)
(-) Empréstimos a Receber
(59.979,51)
(±) Pagamentos a Funcionários
25.165,12
20.524,98
(±) Contas a Pagar
43.836,14 (12.525,43)
(±) Pagamentos de Impostos e Tributos 1.204.348,74
86.207,11
(±) Aumento de Fornecedores
366.520,67
271.817,74
(-) Redução de Empréstimos a Pagar
(9.999,00)
(+)Adiantamento a Clientes no Exterior 10.043.018,14 1.752.790,11
(=) Fluxo de Caixa
Operacional Líquido
11.633.433,65 3.469.724,05
Atividades de Investimentos
(-) Aquisição de Investimentos no País
- (90.000,00)
(+) Resultado de Investimentos no País 343.211,16
193.728,28
(-) Aquisição de Investimentos no Exterior
(+)Resultado de Investimentos no Exterior(14.539,49)
190.348,08
(-) Aquisição de Ativo Permanente
(81.277,53) (804.910,86)
(=) Disponibilidades geradas Atividades de Investimentos
247.394,14 (510.834,50)
Atividades de Financiamentos
(±) Financiamento Capital de Giro
(285.000,00)
451.250,00
(±) Financiamento
(196.221,80)
498.750,00
(+) Ajuste para Reservas de Contingência 985.335,40
(±) Redução de Reserva de Lucro
(930.270,37)
(-) Dividendos Distribuídos
(3.845.707,66)
(+) Resultado Exercícios Futuros
(273.500,00)
273.500,00
(+) Receita a Realizar
86.527,70
(=) Disponibilidades Geradas Atividades de Financiamento
(4.545.364,43) 1.310.027,70
Resultado - Caixa Gerado ou Consumido
(=) Aumento/Diminuição
nas Disponibilidades
7.335.463,36 4.268.917,25
Disponibilidades - no início
do período
4.769.902,36 500.985,11
Disponibilidades - no final
do período
12.105.365,72 4.769.902,36
Demonstração do Valor Adicionado
2020
2019
Lucro Líquido
19.706.707,99
2.838.917,21
(=) Receita Operacional
Liquida
1.699.840.829,87 710.625.523,47
(-) Custo dos Produtos/
Mercadorias/Servicos
(1.665.079.651,87) (702.565.902,58)
(=) Lucro Bruto
34.761.178,00
8.059.620,89
(+/-) Despesas Operacionais
(5.233.531,05) (3.565.707,14)
Administrativas
(2.489.735,92)
(2.147.136,66)
Gerais
(843.207,62)
(515.738,40)
Comerciais
(336,95)
(58.383,80)
Despesas Financeiras
(2.037.387,08)
(778.144,20)
(-) Receitas Financeiras
159.331,19
73.538,90
Despesas Tributarias
(22.194,67)
(139.842,98)
(=) Lucro Operacional Líquido 29.527.646,95
4.493.913,75
Outros Resultados Operacionais 769.294,16
17.517,13
Outras Receitas Operacionais
769.294,16
17.517,13
Resultado não Operacional
(214.102,82)
(12.947,93)
Receita não Operacional
290.539,49
417.500,00
Despesa não Operacional
(504.642,31)
(430.447,93)
Resultado antes da CS e IR
30.082.838,29
4.498.482,95
Provisão para Contribuição Social (2.753.108,94)
(445.730,88)
Provisão para Imposto de Renda (7.623.021,36)
(1.213.834,86)
(=) Lucro Líquido do Exercicio 19.706.707,99
2.838.917,21
lucro real apurado mensalmente com base em balancetes de suspensão, modalidade prevista na atual legislação. 4.12. Patrimônio
líquido: a) Capital social - representado por ações ordinárias, totalmente integralizado no valor de R$ 1.000.000,00. Parte beneficiaria
acionista Leilito Participações Ltda. CNPJ-MF 12.754.606/0001-00,
com 999.997 ações ordinárias. b) Reserva estatutária (legal) - feita
por decisão da diretoria em 5% sobre o resultado líquido do exercício.
Reserva Capital
2020 Reserva constituída
2019
Reserva Estatutária 1.165.973,53
985.335,40 180.638,13
c) Lucros distribuídos - com base em decisão da diretoria, serão fixados pela assembleia de acionistas, no ano ocorreram duas
assembleias aprovando a seguinte distribuição: 3.c.1. AGE do dia
15/4/2020 as 9h, registrada na JUCESP sob nº 459.073/20-5 em
03/11/2020 autorizando uma distribuição total de R$ 2.021.162,79.
3.c.2. AGE do dia 15/4/2020 as 10h registrada na JUCESP sob nº
459.072/20-1 em 03/11/2020 autorizando uma distribuição total de
R$ 1.824.544,86. d) Reserva de contingências - relativa a operações
de compra junto a fornecedores, para atendimento de compromisso de venda de mercadorias a clientes no exterior. Tais mercadorias
foram objeto de apreensão por parte de agentes de órgãos fiscalizadores, permanecendo em análise da regularidade da operação.
Concluída as averiguações e restituídas às mercadorias serão objeto
de encaminhamento aos estoques e posterior venda.
Exercício
2020
2019
Reserva de Contingência
2.459.356,74
2.459.356,74
4.13. Transações com ligadas e acionistas
Contas a Receber
2020
Variação
2019
Controladas
Original Precious
- (2.731.655,13) 2.731.655,13
North Star Participações
- (259.323,06)
259.323,06
Soma
- (2.990.978,19) 2.990.978,19
Controladora
Leilito Participações Ltda.
- (360.547,28)
360.547,28
Acionistas minoritários 1.312.788,60 (151.208,98) 1.463.997,58
Soma
1.312.788,60 (511.756,26) 1.824.544,86
Contas a Pagar
Original Precious
547.036,11 (2.675.029,51) 3.222.065,62
5. Gestão do Risco Financeiro: Gerenciada pela diretoria da Companhia, determinando políticas e estratégias aplicáveis, tanto no aspecto operacional como no de investimentos financeiros. 6. Gestão
de Capital: A Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde
ao total de empréstimos incluindo empréstimos de curto e longo
prazo, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é
apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de
alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 são:
Exercício
2020
2019
Caixa e equivalentes
12.105.365,72
4.769.902,36
Empréstimos
512.604,20
950.000,00
Dívida Liquida
11.592.761,52
3.819.902,36
Capital - PL Total
24.776.219,97
8.860.154,61
46,79%
43,11%
Andressa Pimenta Soares da Silva Julião - Diretora Presidente
RG 32.377.388-6 - CPF/MF 787.395.002-68
Mario Felipe Filho - Contador
CRC 1SP-162766/O - CPF/MF 416.306.708-63

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0002835-85.2019.8.26.0004 (processo Principal nº 011075915.2006.8.26.0004). O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IV Lapa.
Faz saber a Madereira e Ferragem Vila Diva Ltda Me CNPJ sob nº 02.673.339/0001-84, Silmar Leal Rodrigues CPF:
248.739.936-87 e Silvia Pena Rezende CPF: 217.795.808-35 Procedimento Comum Cível, ajuizado pelo Banco do
Brasil S/A, onde constituiu o título judicial, condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 93.481,67 (dezembro
de 2018). Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Ficam as partes executadas advertidas de que,
será nomeado curador especial em caso de revelia, art. 257, inciso IV, do CPC, e transcorrido o prazo previsto no art.
523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
18/01/2022

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1046862-52.2013.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz
Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Marcia Regina Munari Antunes
Cocenas (CPF. 028.274.828-86), que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de
R$ 3.376.051,00 (abril de 2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito em Conta
Corrente de Depósito (Caixa ReservaPré-A), conta corrente n° 03312-0, agência 170. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$
2.000,45. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 28/10/2021.
18 e 19 /01/2022

Edital de 1° e 2° Leilão de bem imóvel indivisivel e de intimação de Espólio de DANILO ORTOLAN (CPF nº
004.999.608-82). A Dra. Carolina Bertholazzi, MM Juíza de Direito da UPJ 1ª a 6ª Vara Cível do Foro
Regional do Jabaquara/SP, na forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os
autos da Ação de Execução, ajuizada por CAROLINA BARBOSA DO AMARAL GURGEL E OUTROS,
Processo n° 0220184-29.1996.8.26.0003, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo
com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o leilão será realizado
por meio eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento
CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br.
o 1ª leilão terá início no dia 01/02/2022 às 12:30 horas e término dia 04/02/2022 às 12:30 horas onde serão
aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo
lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª leilão, fica desde já designado para início da 2ª Leilão o
dia 04/02/2022 às 12:31 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 07/03/2022, às
12:30 horas. Em primeio leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segundo leilão, se for
o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM.
Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da aleinação judicial, não sendo acieto
aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC.,o interrsse de lanço parcelado, deve
ser formulado até o incio do 2º pregão (inciso II, do artigo 895, do NCPC), observado os requistos do § 1º
do mesmo disposito reto citado. As praças serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa
dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances
poderão ser ofertados pela lnternet no site www.allianceleiloes.com.br. Correrão por conta do arrematante
todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais
não pagas nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto
débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência
da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com
a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de
arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o leiloeiro comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo,
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial,
sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar
ainda a Alliance Leilões, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único
do Decreto-Lei 21.981/32, através de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF
073.919.578-60, Banco Bradesco, Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação
for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas
incorridas. Descrição do bem: Uma casa situada na Rua Malafaia, nº 38 e seu terreno constituido de parte
dos lotes 113 e 114 da quadra 1, da Saúde, no 42º Subdistrito, Jabaquara,, antes 21º Subdistrito Saúde,
localizado a 36,70m de esquina da Rua Tordesilhas, medindo 8,00 de frente para a referida rua, por 20,30m
da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo no fundos a mesma largura da frente, confinando de um lado
com propriedade Maria Fernandes Macahdo; do outro lado e nos fundos com propriedade de Argemiro
Martins Barbosa Filho. A Rua Malafaia, tem atual denominação de Rua Sergio Cardoso, nº 201. Contribuinte
nº 048.310.0151-1. Transcrição nº 122.441 do 8º CRI/SP. Avaliação Total R$ 920.000,00 (base 04/2019)
valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Da
Visitação – Os interessados na visitação do bem deverá encaminhar um email para
claudio@allianceleiloes.com.br, solicitando a visitação com todos os seus dados e qualificação, assim que
for autorizado pelo juiz, será designado uma data e hora a todos os interessados na visitação Do Pagamento
Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer
por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º
do CPC). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida
ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados
para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa
quanto a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros,
custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco
por cento) sobre o valor pago (dívida exeqüenda). A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas
notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta recurso pendente
de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 24 de
novembro de 2021. Carolina Bertholazzi – Juíza de Direito

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
H[HUFHUWRGRVRVDWRVGDYLGDFLYLOVHPDUHSUHVHQWDomRGHGR D FXUDGRU D HPHVSHFLDO³HPSUHVWDUWUDQVLJLUGDUTXLWDomR
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticarHPJHUDORVDWRVTXHQmRVHMDPGHPHUDDGPLQLVWUDomR´EHP
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.)

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
RÔMULO THIAGO TOZZI PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CORRETOR DE
IMÓVEIS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/02/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE NATANIEL PEREIRA E DE MARIA LUCIA TOZZI PEREIRA. FERNANDA
PROMENZIO RODRIGUES BUENO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/05/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
PEDRO RODRIGUES BUENO NETO E DE MIRIAM LOURDES PROMENZIO RODRIGUES BUENO.
YAGO LOZANO SILVA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE RENATO ABRAHÃO DE ALMEIDA E DE VIVIANE LOZANO SILVA. BÁRBARA JÚLIA RIBEIRO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/
1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOHAN ALBINO RIBEIRO E DE
MARIA CRISTINA DE CAMARGO RIBEIRO.
EDUARDO AUGUSTO ARENAS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM CAMPO GRANDE, MS NO DIA (18/06/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RUBENS ANTONIO ARENAS DA SILVA E DE VILMA LEONOR DI PIETRO
ARENAS DA SILVA. MARIANA SARKIS BRAZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/01/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE EDSON BRAZ E DE NADIA SARKIS BRAZ.
RAPHAEL BRANCO SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CABELEIREIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE EDSON DOS SANTOS SANTANA E DE RUTH NOGUEIRA BRANCO SANTANA. HIGOR SANTANA
FILETTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SANTO
ANDRÉ, SP NO DIA (26/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE WAGNER
FILETTI E DE ANDRÉA SANTANA.
FLAVIO VARELLA BRUNA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/06/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JAYME PAIVA BRUNA E DE MARIA HELENA VARELLA BRUNA. ANDRÉA
NATRIELLI GERHARDT, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUTONÔMA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (04/07/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WERNER
GERHARDT JUNIOR E DE FILOMENA NATRIELLI GERHARDT.
RICARDO BUSANA GALVÃO BUENO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM CASCAVEL, PR NO DIA (26/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ALEXANDRE GALVÃO BUENO E DE ANA MARIA BUSANA GALVÃO BUENO. ISABELA
SILVEIRA RAMIRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (28/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FERNANDO
ANTONIO RIZZO RAMIRES E DE JUSSARA MARTINS SILVEIRA RAMIRES.

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

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 81BE-635F-3556-9CC4.
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Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte,
filatelia, livros e numismática, edital
24299 nos dias 18,21,22 e 25 de
janeiro www.gmleiloes.com.br SP/SP
(11)
94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

Após chuvas,
mineradora
Vale retoma
atividades em
MG
A mineradora Vale anunciou na segunda-feira (17) que
decidiu retomar parcialmente
as atividades após fortes chuvas que caíram em Minas Gerais nos últimos dias. Segundo a companhia, foram
“restabelecidas as condições
adequadas de segurança”
para a retomada dos trabalhos.
Em função das paralisações em Minas Gerais, a Vale
estimou um impacto de aproximadamente
1,5
megatoneladas (Mt) na produção e compra de minério de
ferro. A megatonelada é equivalente a 1 milhão de toneladas.
Não existe mais produção
paralisada no Sistema Sudeste em função das chuvas. Nele,
a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas foi
retomada no trecho Rio
Piracicaba - João Monlevade,
permitindo, portanto, a expedição gradual da produção de
Brucutu e Mariana.
Além disso, foram retomadas, nos últimos dias e de forma gradual, as Usinas de Abóboras, Vargem Grande, Fábrica e Viga, que representam cerca de metade da capacidade
atual do Sistema Sul, também
em Minas Gerais. “As demais
usinas deverão ser retomadas
nos próximos dias, após trabalhos
adicionais
de
reestabelecimento das condições operacionais adequadas
e normalização das circulações
de trens”, afirmou a Vale, em
nota.
As chuvas no estado deixaram, segundo o último boletim da Defesa Civil, 25 mortos.
Além disso, 47.911 pessoas estão desalojadas e 7.336 estão
desabrigadas. Até o momento, 377 municípios, quase metade do estado, declararam situação de emergência. (Agencia Brasil)

Jornal
ODIASP

Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de INTERDIÇÃO de Celia Maria Junqueira da Silva Lode,
Requerido por Nelson Aparecido Lode Junior e Outro - Processo nº 1004401-52.2020.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Coelho Okida, na
forma da Lei, etc. Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
09/12/2021, foi decretada a Interdição de Celia Maria Junqueira da Silva Lode, CPF 18350742860, diagnosticada com
Transtorno Afetivo Bipolar, declarando-o(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como
Curador(a), em caráter Definitivo, o(a) Sr(a). Nelson Aparecido Lode Junior. O presente edital será publicado por três vezes,
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de
dezembro de 2021.

Bari Securitizadora S.A.

CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35300363591
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 66ª (DÉCIMA SEXTA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA BARI SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos certificados de recebíveis imobiliários da 66ª (décima sexta) série
da 1ª (primeira) emissão da Bari Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), nos termos da Cláusula 7.4 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
66ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Bari Securitizadora S.A.”,
celebrado em 21 de dezembro de 2018, conforme aditado (“Termo de Securitização”), e a Vórtx
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São
Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 22.610.500/0001-88 na qualidade de
agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), a participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos
Titulares de CRI, em primeira convocação, a ser realizada no dia 1 de fevereiro de 2022, às
14h00 (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, por videoconferência online na plataforma
“Zoom”, administrada pela Emissora, sem possibilidade de participação de forma presencial, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução
CVM 625”), sendo o acesso disponibilizado, pela Emissora, individualmente aos titulares dos CRI
devidamente habilitados nos termos deste Edital, a Emissora convoca os titulares de CRI para
deliberar sobre a: (i) aprovação ou não da concessão de prazo adicional para a LOG Maracanaú I
SPE Ltda. (“LOG Maracanaú”) e a LOG Commercial Properties e Participações S.A. (“LOG”), na
qualidade de fiduciantes no âmbito do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em
Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva”, celebrado em 21 de dezembro de 2018, entre
a LOG Maracanaú, a LOG e a Emissora, conforme aditado (“Contrato de Alienação Fiduciária”),
comprovarem o registro do 3º (terceiro) aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária, celebrado
em 18 de junho de 2021 (“3º Aditamento”) perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis 2ª Zona de
Maracanaú, Estado do Ceará (“RGI”), por mais 60 (sessenta) dias, a contar do prazo final estabelecido
no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI realizada no dia 7 de dezembro
de 2021, qual seja, 13 de fevereiro de 2022 (“Prazo Adicional”), passando o prazo final de
comprovação do registro a ser 14 de abril de 2022; (ii) aprovação ou não da liberação parcial da
garantia constituída no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária (“Alienação Fiduciária”), para
liberar o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cada um dos Imóveis objeto da Alienação
Fiduciária, de titularidade da LOG Maracanaú, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de cada um dos
imóveis mantidos sob as matrículas n°s 7395, 16286, 16822, 25286, 25287, 25288, 25289 e 25290
(“Liberação Parcial”), bem como a celebração de aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária
para refletir a Liberação Parcial; (iii) aprovação ou não da celebração de aditamento ao Termo de
Securitização para (a) caso aprovada a deliberação de que trata o item (ii) acima, refletir a Liberação
Parcial, e (b) alterar a Cláusula 7.4 do Termo de Securitização, a qual trata do jornal no qual serão
publicados os editais de convocação de Assembleia Geral, para excluir a obrigatoriedade de
publicação de edital de convocação no jornal “O Dia” e prever que a convocação dos Titulares de CRI
se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, no jornal de grande circulação no
qual a Emissora costuma efetuar suas publicações ou em jornal de grande circulação editado na
localidade em que tiver sido feita a Emissão, caso sejam localidades distintas, respeitadas as demais
regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais de acionistas
constantes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e da
regulamentação aplicável; e (iv) autorização à Emissora, conjuntamente com a Log Maracanaú, a
LOG e o Agente Fiduciário, para que pratiquem todos os atos necessários para efetivar as
deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração dos aditamentos ao Contrato de
Alienação Fiduciária, ao Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação que sejam
necessários para fazer frente às deliberações, bem como aprovar o prazo de 60 (sessenta) dias para
que a LOG Maracanaú e a LOG comprovem o registro dos aditamentos perante os órgãos
competentes, a contar da data de assinatura de cada aditamento, prorrogáveis por mais 60 (sessenta)
dias, desde que a LOG e a LOG Maracanaú comprovem perante a Emissora e o Agente Fiduciário
que está agindo tempestiva e diligentemente para efetuar os respectivos registros. Observado o
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, bem como a Instrução CVM 625, os titulares dos CRI
que desejarem participar da Assembleia deverão encaminhar, em até 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da realização da Assembleia, os documentos de representação (contrato/estatuto
social, ata de eleição, procuração, documento de identificação RG e CPF dos signatários) para o
seguinte endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br com cópia para pos-emissão@
bariguisec.com.br. O link de acesso à plataforma eletrônica será disponibilizado pela Emissora
apenas aos titulares dos CRI que manifestarem interesse em participar da
Assembleia, através dos endereços eletrônicos acima informados, até o horário de sua
instalação. Ademais, para fins deste Edital, os termos iniciados em letra maiúscula que não estejam
aqui definidos terão os significados que lhes são atribuídos no Termo de Securitização.
São Paulo, 17 de janeiro de 2022. BARI SECURITIZADORA S.A.
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