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SP supera países desenvolvidos
em vacinação contra Covid-19
O Estado de São Paulo
mantém a marca da maior cobertura vacinal em todo o país,
com 85,06% da população
imunizada com pelo menos
uma dose e 79,95% com esquema vacinal completo. Os
dados apontados pelo
Vacinômetro na terça-feira (18)
também colocam o Estado em
posição de destaque no cenário global, à frente de diversos
países desenvolvidos – como
por exemplo EUA, Reino Unido, Alemanha, França e Itália, na corrida pela imunização e
enfrentamento da pandemia do
coronavírus.
Em países com população

Anac autoriza redução de comissários
após casos de covid e gripe
Brasil encerrou 2021 com
recorde de famílias endividadas
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Japão tem
recorde
de 27 mil
casos de
covid;
governo
avalia
restrições
Tóquio e mais 12 governos
regionais solicitaram medidas
de combate às infecções por
coronavírus ao governo central, disse o ministro da Economia, Daishiro Yamagiwa, em
meio à preocupação de que infecções pela Ômicron vão sobrecarregar o sistema de saúde.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

32º C
20º C
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Auxílio Brasil começa
a ser pago
A partir da terça-feira (18), a
Caixa Econômica Federal começa a pagar a terceira parcela do
Auxílio Brasil às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fede-

ral (CadÚnico), com o Número de
Identificação Social (NIS) final 1.
A terceira parcela incluirá 3
milhões de famílias, aumentando para 17,5 milhões o total de
famílias atendidas.
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Governo de São Paulo
anuncia 5 novas Fábricas
de Cultura 4.0 no estado
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Esporte

Funvic Educacoin Natal
disputará a Copa Brasil
nesta quarta, em BH
O Funvic Educacoin Natal
volta à quadra nesta quarta-feira, dia 19. O único representante do Nordeste na principal
competição do país vai a Belo
Horizonte para as quartas de
final da Copa Brasil. Oitavo
colocado no turno, terá pela
frente o líder Fiat/Gerdau/Minas, a partir das 19h, na Arena
Minas, com transmissão ao
vivo pelo Canal SporTV. O
time será dirigido pelo auxiliar técnico, Adalberto Lopes
Nobrega Fragoso, uma vez que
o técnico João Marcondes segue internado para o tratamento da Covid-19.
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Corrida de bike na Marginal
Pinheiros comemora
aniversário de 468 anos
de São Paulo
As bikes vão tomar conta
da Marginal Pinheiros, na capital paulista, neste domingo
(23), por um motivo mais do
que especial. No dia 25, terçafeira, São Paulo completa 468
anos e para comemorar o aniversário da cidade atletas de elite e amadores apaixonados pelo
ciclismo estarão reunidos no
fim de semana na Storm Riders.

Ao longo do percurso da prova, que terá entre outras atrações a travessia da Ponte Estaiada, a presença de participantes de todas as idades, de
18 a mais de 70 anos. Disputa
e, ao mesmo tempo, uma grande festa para marcar a data, na
competição que passará a integrar o calendário oficial de
eventos da cidade. Página 6

Rip Curl WSL Finals retorna
para Lower Trestles em 2022

Funvic Educacoin Natal

Corridas da KZ e de Cadetes
esquentam final de semana
das 500 Milhas de Kart

Noite
Foto/ Pedro Bragança

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,57
Venda:
5,57
Turismo
Compra: 5,48
Venda:
5,73
Compra: 6,31
Venda:
6,31
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Sisu e Prouni abrem
inscrições em fevereiro;
Fies, em março

Categorias KZ e Cadete competem tradicionalmente na
Copa SP de Kart

Prova mais importante do
kartismo nacional, as 500 Milhas
de Kart pela primeira vez será
realizada no Kartódromo Ayrton
Senna, no complexo do Autódromo de Interlagos, em São Paulo
(SP). E além da prova de longa
duração, marcada para o próximo dia 30 de janeiro, haverá corridas da classe KZ e também entre pilotos da categoria Cadete.
As corridas que servirão de
apoio às 500 Milhas serão realizadas no sábado. Os pilotos da KZ terão duas corridas de 20 minutos cada,
marcada para o sábado que antecede
a disputa da prova de sete horas de
duração, com a tomada de tempo marcada para o mesmo dia. Página 6
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Israel continuará a oferecer uma quarta dose de vacina
contra a covid-19, apesar das
descobertas preliminares de
que ela não é suficiente para
prevenir as infecções pela variante Ômicron do coronavírus. Representante do Ministério da Saúde do país disse na
terça-feira (18) que os contágios provocados pela cepa diminuirão em uma semana.
País mais rápido a iniciar
campanha de vacinação há um
ano, Israel, no mês passado,
começou a quarta dose da vacina - conhecida como segundo reforço - aos grupos mais
vulneráveis e de alto risco. O
país tem adiado a expansão da
oferta para a população em
geral.
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Safra de café deve registrar
aumento de 16,8% em
2022, diz Conab

Foto/Divulgação

Israel
mantém
4ª dose de
vacina e vê
onda da
Ômicron
perder força

igual ou maior do que a de SP,
o Estado fica atrás apenas da
China, Coreia do Sul e Espanha
no que se refere à cobertura
vacinal. Segundo estatísticas
do site Our World in Data, se
fosse um país, São Paulo ficaria em quarto lugar no ranking
mundial de imunização (ao
lado da Argentina), considerando-se em um recorte dos países com mais de 40 milhões e
habitantes.
SP já vacinou mais do que
Itália, Japão e França, que respectivamente possuem 82%,
80% e 79% da população imunizada com pelo menos uma
dose.
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Tatiana Weston-Webb
A temporada 2022 do World
Surf League Championship Tour
terá dez etapas e a do Brasil
será a oitava. O Oi Rio Pro
apresentado pela Corona retorna ao calendário depois de 2
anos, na data de 23 a 30 de
junho em Saquarema, já na reta
final para definir os top-5 e as
top-5 do ranking, que vão decidir os títulos mundiais de 2022
em San Clemente.
“A edição inaugural do Rip
Curl WSL Finals foi um grande

sucesso”, disse o CEO da
WSL, Erik Logan. “Ver os 5
melhores do ano se enfrentando em ondas incríveis e os títulos mundiais feminino e masculino sendo decididos no mesmo
dia, na água, pela primeira vez,
foi muito especial. Esse novo
formato cativou nosso público
e impulsionou o esporte como
nunca visto antes. Foi o dia com
a maior audiência digital da história das transmissões ao vivo
da WSL.
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SP supera países desenvolvidos
em vacinação contra Covid-19
Cidade de São Paulo vacina
mais de 6,6 mil crianças
contra covid-19
A cidade de São Paulo aplicou, até a noite de segundafeira, (17), 6.663 doses de vacinas pediátricas que foram
usadas em crianças de 5 a 11
anos com comorbidades, indígenas e com deficiência permanente, segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Para a vacinação, as crianças devem estar acompanhadas
por um responsável maior de
18 anos e apresentar documento de identificação, carteirinha de vacinação e comprovante de comorbidade ou da
deficiência permanente.
A vacina está disponível nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e Assistências Médicas
Ambulatoriais Integradas (AMAs/
UBSs) das 8h as 19h. Nesses locais, a vacinação infantil não é
aplicada a partir das 7h porque a
vacina precisa ser diluída.

Como as vacinas são armazenadas resfriadas (entre 2 e 8
graus), faz-se necessário, já no
momento da abertura das UBSs
(às 7h), retirar os frascos da câmara e aguardar cerca de uma
hora para atingir a temperatura
adequada. Por esse motivo, as
doses pediátricas ficam prontas
para uso somente a partir das 8h.
A vacina para crianças é diferente da que está sendo aplicada
em adultos: a dosagem, por exemplo, é menor. O esquema vacinal é
de duas doses, com intervalo de
oito semanas entre elas.
Na terça-feira (18), o município recebeu um novo lote
de vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech. Ainda hoje essas vacinas serão distribuídas
para as unidades de saúde.
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a capital vai
receber 74.730 doses desse
imunizante.
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CÂMARA (São Paulo)
Conforme antecipado (edição de 12 janeiro), o vereador
Rubinho Nunes, expulso do Patriota, deixa o PSL pra se filiar ao
Podemos e disputar a Câmara Federal, pra dar palanque do MBL
ao candidato presidencial Sérgio Moro
.
PREFEITURA (São Paulo)
O que diz o médico do funcionalismo Vacarezza (ex-deputado na ALESP e Câmara Federal pelo PT), sobre colegas de profissão ameaçarem greve pra não atender a população que precisa
bem mais que vacina pra variantes Covid e gripe ?
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Conforme antecipado (edição de 12 janeiro), o deputado
Arthur ‘Mamãe Falei’, expulso do DEM, deixa o Patriota pra se
filiar ao Podemos e disputar o governo paulista, pra dar palanque
do MBL ao candidato presidencial Sérgio Moro
.
GOVERNO (São Paulo)
Prestes a completar 250 entrevistas coletivas, cujo tema predominante foram vacinas e vacinações, o candidato presidencial
João Doria não tem como piores adversários Bolsonaro e Lula,
mas sim os ciumentos ex-líderes tucanos
.
CONGRESSO (Brasil)
Até o final de fevereiro, além do carnaval das variantes políticas na Covid e na gripe, desfilarão as reais por trás das máscaras e fantasias dos deputados federais que ficam ou saem do bloco da fusão (PSL com DEM) na União Brasil 44
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro não parece preocupado com a tentativa do PT
do Lulismo em tirar dele as lideranças das maiores denominações cristãs protestantes (evangélicas), uma vez que verdadeiros cristãos não votam em pastores que ‘se acham’
.
PARTIDOS (Brasil)
Ainda que a família Bolsonaro não vá toda pro PL , como foi
o presidente, a legenda 22 de Costa Neto deve mesmo receber
cerca de 30 deputados federais e se tornar a maior bancada em
2022, reelegendo deputados federais e estaduais
.
JUSTIÇAS (Brasil)
O fato do ministro Alexandre (Supremo) ter liberado Jefferson - embora preso ainda dono do PTB - da prisão pra cuidados
médicos em hospital, não quer dizer que a legenda fundada por
Vargas (1945) terá vida fácil nestas eleições 2022
.
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Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
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O Estado de São Paulo mantém a marca da maior cobertura vacinal em todo o país,
com 85,06% da população
imunizada com pelo menos
uma dose e 79,95% com esquema vacinal completo. Os
dados apontados pelo Vacinômetro na terça-feira (18)
também colocam o Estado em
posição de destaque no cenário global, à frente de diversos países desenvolvidos –
como por exemplo EUA, Reino Unido, Alemanha, França
e Itália-, na corrida pela imunização e enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Em países com população

igual ou maior do que a de SP, o
Estado fica atrás apenas da China, Coreia do Sul e Espanha no
que se refere à cobertura vacinal. Segundo estatísticas do site
Our World in Data, se fosse um
país, São Paulo ficaria em quarto lugar no ranking mundial de
imunização (ao lado da Argentina), considerando-se em um recorte dos países com mais de 40
milhões e habitantes.
SP já vacinou mais do que Itália, Japão e França, que respectivamente possuem 82%, 80% e
79% da população imunizada
com pelo menos uma dose. SP
também já vacinou mais do Estados Unidos, Reino Unido e

Alemanha que registram entre
76% e 74% . Os números do
Estado também são superiores
do que os do Brasil, que hoje
está com 69% da população
completamente vacinada e 78%
com pelo menos uma dose, também de acordo com o Our World
in Data.
Em SP, o Vacinômetro aponta mais de 88,7 milhões de doses aplicadas em todo estado. No
total, são 38,4 milhões em primeira dose, 35,8 mi em segunda, 1,1 mi em dose única e 13,3
mi de dose adicional. Se considerada apenas a população adulta, a cobertura vacinal ultrapassa 100%, sendo que 96% já

completaram o esquema vacinal.
Crianças
O Governo de SP também
foi o primeiro em todo país a
iniciar a vacinação de crianças
de 5 a 11 anos. As primeiras doses foram aplicadas na última
sexta-feira (14). Nesta primeira etapa da campanha de vacinação infantil, o Plano Estadual
de Imunização recomenda que
as 645 prefeituras do estado
priorizem crianças com comorbidades, deficiência, indígenas e quilombolas. A estimativa é que 850 mil menores nestas condições sejam vacinados
de forma prioritária.

Após reunião com prefeitura, médicos
de SP mantêm greve na quarta
Após se reunirem com o secretário municipal de Saúde de
São Paulo, Edson Aparecido, na
tarde de segunda-feira, (17), o
Sindicato dos Médicos de São
Paulo (Simesp) decidiu manter
a paralisação da categoria marcada para quarta-feira (19). Os
médicos reivindicam uma solução para o desfalque das equipes de saúde no município, contratações nas unidades básicas
de Saúde (UBS), garantia de infraestrutura e abastecimento de
insumos e medicamentos.
“As nossas demandas com
relação não só a contratação,
mas a novas estruturas de saúde
para dar conta da demanda espontânea também não foram
atendidas. Não foi apresentado

nenhum plano de contingência
ou de reposição dos profissionais afastados. O que a gente
observa é a truculência da gestão na reunião com os médicos,
a falta de medidas efetivas”, disse o presidente do Simesp, Victor Dourado.
Segundo o sindicato, até o dia
6, 1.585 profissionais da saúde
estavam afastados por covid-19
ou síndrome gripal. Uma semana
depois, no dia 13, o número subiu
em mais de 100%, totalizando
3.193 trabalhadores afastados.
“Após dois anos de pandemia, é assim que são tratados os
profissionais da linha de frente
que, contaminando-se cada dia
mais, reivindicam tão somente
melhores condições de trabalho

e atendimento à população”, diz
nota divulgada pela entidade.
A Secretaria Municipal de
Saúde informou que serão pagas,
ainda em janeiro, 100% das horas extras relativas a 2021. Também anunciou que, a partir de
agora, todas as horas extras e
plantões extras serão pagos dentro da folha de pagamento do
respectivo mês, inclusive para
os servidores.
De acordo com a pasta, o
secretário Edson Aparecido destacou que todas as organizações
parceiras receberam autorização
para contratação de 700 médicos
e profissionais de enfermagem
para atender ao aumento de demanda nas unidades de Atenção
Básica, a critério das Coordena-

dorias Regionais de Saúde. As
organizações também foram autorizadas a comprar medicamentos e insumos de forma emergencial, caso a secretaria tenha alguma dificuldade pontual com
seus processos de compras.
A secretária ressaltou ainda
que, a fim de ampliar a capacidade de atendimento da rede básica de saúde, 33 Assistências
Médicas
Ambulatoriais
(AMAs), Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), e AMAs/UBSs
Integradas tiveram o horário de
funcionamento ampliado das
19h para as 22h, a partir de hoje
e foram reservados 1.110 leitos
exclusivamente para o tratamento de pacientes com covid-19.
(Agência Brasil)

Governo de São Paulo anuncia 5 novas
Fábricas de Cultura 4.0 no estado
O Governo de São Paulo
anunciou na terça-feira (18) a
criação de 5 novas Fábricas de
Cultura 4.0 em 2022. As regiões de Heliópolis, Iguape,
Osasco, Ribeirão Preto e Santos irão receber as novas unidades do principal programa de
inclusão cultural do país. Um
investimento de R$ 60,5 milhões do Estado.
“Aceleramos o processo das
Fábricas de Cultura para se tornarem 4.0. Ao todo, temos um
investimento de R$60 milhões,
pois acreditamos e valorizamos
a educação e a cultura. Isso é
um orgulho para São Paulo,
atender os mais humildes e os
mais pobres”, disse o Governador João Doria.
Em 11 anos, as 12 unidades
das Fábricas de Cultura em funcionamento atenderam 12,5
milhões de pessoas e formou
359.225 mil aprendizes, por
meio das 38.995 mil ações de
difusão e cursos realizados. O
projeto, focado na formação,
produção e difusão cultural e
destinado para jovens em situação de vulnerabilidade social
de 14 a 24 anos, tem 9 unidades em comunidades da capital,
uma em Diadema e outra em
São Bernardo do Campo, a primeira na modalidade 4.0, inaugurada em setembro de 2020,
que já atendeu 270.233 pesso-

as e formou 2.600 alunos, por
meio das 110 ações de difusão
e cursos realizados.
Essa é a maior expansão já
realizada desde o início do programa, em 2011. As Fábricas de
Cultura têm como foco as diversas linguagens culturais. Na
versão 4.0, as unidades focam
em tecnologia, inovação e criatividade, com cursos de audiovisual, artes visuais, dança, circo, design, drones, games, literatura, moda, música, programação e robótica.
As novas Fábricas de Cultura 4.0 terão espaço maker, coworking, bibliotech, estúdios
profissionais, auditório e espaço multiuso. As unidades irão
impactar cerca de 2 milhões
de pessoas da região, com
aporte total em 2021/2022
de R$ 85 milhões. Serão 667
cursos oferecidos por ano,
um total de 12.585 vagas, e
3.389 atividades de difusão
para um público de 618 mil pessoas nas cinco cidades. O custeio anual das cinco Fábricas
4.0 será de R$ 42,4 milhões.
“Essa é a maior expansão já
feita no Programa Fábricas de
Cultura do Estado de São Paulo, projeto que é referência nacional e internacional”, afirma
Sérgio Sá Leitão, secretário de
Cultura e Economia Criativa.
“São equipamentos de alta qua-

lidade instalados na periferia de
São Paulo.”
Descentralização da cultura
Uma das unidades será no
Parque da Cidadania de Heliópolis, na capital, com 310 cursos, 4.185 vagas 1.000 atividades de difusão e estimativa de
200 mil pessoas atendidas.
Com um investimento estimado em R$ 27 milhões e custeio
anual de R$ 10,6 milhões, a
Fábrica de Cultura 4.0 de Heliópolis tem um aporte total em
2021/2022 de R$ 32,5 milhões. A abertura está prevista
para dezembro deste ano e a
gestão será da Organização Social Poiesis.
A Fábrica de Cultura 4.0
Iguape funcionará no Correio
Velho, mais conhecido como
Cadeia Velha. Serão 60 cursos,
1.500 vagas e 196 atividades de
difusão, para um público estimado em 48 mil pessoas. O
investimento é de 11,5 milhões, com custeio anual de
R$ 7,4 milhões e aporte total
em 2021/2022 de R$ 18,2 milhões. A previsão de funcionamento é em maio deste ano,
sob gestão da Organização Social Poiesis.
Já a Fábrica de Cultura 4.0
Osasco ficará localizada no
bairro Rochdale. Serão 92 cur-

sos, 1.750 vagas e 490 atividades de difusão, para um público de 100 mil pessoas. O investimento é de R$ 4,5 milhões,
com um custeio anual de R$ 7,4
milhões. O aporte total em
2021/2022 é de R$ 8,2 milhões. A previsão de funcionamento é em junho deste ano,
também sob gestão da Poiesis.
Ribeirão Preto ganhará uma
unidade da Fábrica 4.0 no Complexo Cultural do Morro do São
Bento. Serão 105 cursos ministrados, com 2.670 vagas e 850
atividades de difusão, para um
público estimado em 140 mil
pessoas. O investimento total é
de R$ 5 milhões, com custeio
anual de R$ 9,6 milhões. O
aporte total em 2021/2022 é de
R$ 9,9 milhões. O início do
funcionamento está previsto
para julho deste ano, sob gestão da Organização Social Catavento Cultural.
O litoral também terá uma
unidade, na Cadeia Velha de Santos. Serão 100 cursos, 2.480
vagas e 853 atividades de difusão, para um público de 130 mil
pessoas. O investimento é de R$
12,5 milhões, com custeio anual de R$ 7,4 milhões e aporte
total em 2021/2022 de R$ 16,2
milhões. A abertura está prevista
para setembro deste ano, também sob gestão da Organização
Social Catavento Cultural.

Câncer de pele: Icesp lança campanha
digital #UseFiltroPelaPrevenção
Com a chegada do verão, o
Instituto do Câncer do Estado de
São Paulo (Icesp), unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e ao Hospital
das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP, lança a campanha digital #UseFiltroPelaPrevenção.
Para chamar atenção da população para os cuidados com o
sol e conscientizar sobre o câncer de pele, o Icesp criou um filtro no Instagram que pode ser
conferido no perfil @institutodocancersp.
O dermatologista do Icesp,
Dr. Caio Lamunier explica o que
é o câncer de pele: “Essa é uma
doença que se inicia na pele e
pode destruir os tecidos tanto da
pele quanto tecidos próximos ou

órgãos à distância”. Segundo o
dermatologista, 90% dos pacientes que fazem tratamento no
Instituto relataram que não tinham o hábito de utilizar protetor solar.
Existem dois tipos de câncer
de pele, o não melanoma, basocelular (manchas que vão
crescendo) ou espinocelular
(atinge áreas do corpo expostas ao sol), e o/ melanoma,
que tem origem nos/melanócitos, células que produzem a
melanina (proteína que pigmenta e protege a pele). De
acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma é o
tipo mais comum no Brasil e
corresponde a cerca de 30%
de todos os tumores malignos

registrados no país.
O dermatologista explica
ainda que os sintomas demoram
para aparecer e em caso de sinais diferentes no corpo, como
novas pintas que crescem e lesões que não cicatrizam, principalmente em partes expostas ao
sol, é importante ir ao médico
para avaliar.
Como prevenir?
A pele é o maior órgão do
corpo humano. O principal fator
de risco desse tipo de câncer é
a exposição solar. Por isso é
essencial se prevenir, adotando
algumas práticas para proteger a
pele dos raios solares, como utilizar filtro solar com fator maior que 30 e aplicar de 3 em 3
horas, além de cuidado extra em

atividades aquáticas, como usar
chapéus e roupas com proteção
ultravioleta (UV), e evitar exposição direta durante tempo prolongado, principalmente entre as
10h e 16h. É mais frequente em
pessoas de pele e olhos claros e
acima de 50 anos.
Importante: é recomendado
o uso de filtro solar diariamente, tanto em dias ensolarados
quanto nublados, ao ar livre e em
ambientes fechados. De acordo
com o Dr. Caio Lamunier, a
quantidade de protetor solar indicada para cada parte do corpo
pode ser medida em uma colher
de chá, sendo: uma para a face;
duas para o tronco (frente e trás);
uma para cada braço e antebraço; duas para cada membro inferior (coxas e pernas).
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Safra de café deve registrar aumento
de 16,8% em 2022, diz Conab
Após queda na produção no
ano passado, a primeira estimativa da safra de café em 2022
aponta que a colheita do grão
deve ter um aumento de 16,8%
em relação ao ano passado, ficando em 55,7 milhões de sacas de 60 quilos (kg). Em 2021,
o volume total de café produzido foi 47,7 milhões de sacas. Os
números foram divulgados na
terça-feira (18) pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab). O resultado previsto, entretanto, ainda está abaixo do
que foi colhido em 2020, quando a safra recorde foi 63,08 milhões de sacas de 60 kg.
De acordo com a companhia,
o volume de 2022 não deve superar o de 2020 em razão de
condições climáticas, como a
estiagem e as geadas registradas
principalmente entre os meses
de julho e agosto de 2021 e que
afetaram principalmente os cafezais dos estados de Minas
Gerais, São Paulo e Paraná.
Essas condições climáticas
adversas afetaram mais a espécie arábica, que não deve manifestar seu pleno potencial produtivo. Ainda assim, a Conab informou que a produção para esta
variedade de café deverá ser
acrescida em 23,4% em relação
à safra anterior, sendo estimada
em 38,7 milhões sacas.

Nesta safra, a área cultivada
com café arábica no país está
estimada em 1.809,98 mil hectares corresponde a quase 80%
da área total destinada à cafeicultura nacional. Minas Gerais
concentra a maior área com a
espécie, 1.316,59 mil hectares,
correspondendo, a cerca de 70%
da área ocupada no país.
“Quando houve a geada estive in loco, tanto em Minas Gerais, quanto no interior de São
Paulo. Em Franca pudemos
identificar que para a safra de
2021 não teria nenhum problema, mas iria afetar esses números agora na safra 2022”, disse
o diretor-presidente da Conab,
Guilherme Ribeiro. “No nosso
segundo levantamento, que será
realizado em maio, esses números podem sofrer alguma alteração se ocorrer alguma coisa
com o clima”, acrescentou.
Já para a variedade do café
conilon, a expectativa é novo
recorde com a colheita podendo chegar próxima a 17 milhões
sacas, aumento de 4,1% em relação à safra anterior. O resultado combina a elevação da área
plantada estimada em 3%, passando de 375,2 mil hectares (ha)
para 389,1 mil (ha), e uma ligeira melhora na produtividade de
0,4%, saindo de 43,4 sacas colhidas por hectare cultivado (sc/

ha) para 43,6 sc/ha.
O destaque é para o Espírito
Santo onde está a maior área
destinada à espécie no país. O
estado produz mais de 60% do
volume total do país. A estimativa da Conab é que as plantações
ocupem cerca de 285,4 mil hectares no estado, seguido por
Rondônia, com 71,7 mil hectares e Bahia, com 42,6 mil hectares.
A Conab informou que houve aumento de 2,23 milhões de
hectares na área destinada à cafeicultura, quando consideradas
as duas variedades, representando acréscimo de 1,7% sobre o
ciclo anterior. O aumento também é reflexo das condições climáticas adversas registradas no
ano passado, uma vez que as baixas temperaturas exigem um
manejo de poda mais intenso.
O boletim da companhia destaca que a safra atual deve ser
marcada pela presença do efeito da bienalidade positiva, especialmente no café arábica, em
muitas regiões produtoras do
país. O ciclo bienal é uma característica da cultura e consiste na
alternância de um ano com grande florada seguido por outro
com florada menos intensa.
“Considerando apenas as lavouras em produção, o índice
fica próximo da estabilidade e

soma 1,824 milhão de hectares,
em relação ao período anterior.
Em contrapartida, a área de formação deverá ter acréscimo de
6,4%, alcançando 416,7 mil
hectares. Se compararmos com
2020, último ano de bienalidade positiva, o crescimento para
as áreas que não registram produção chega a ser de 50%”, disse a Conab.
Mesmo com o aumento da
safra no país, a companhia disse
que o cenário neste início de ano
é de restrição da oferta de café
no mercado interno, influenciado pela redução na produção em
2021, demanda exportadora
aquecida e pelo período de entressafra.
Em 2021, o Brasil exportou
cerca de 42,4 milhões de sacas
de 60 quilos de café verde, o que
representa um recuo de 3,3%
em relação ao volume exportado no ano anterior, mas equivale um aumento na receita de
15,3%, chegando a US$ 6,4 bilhões.
“A tendência é que os preços
do produto se mantenham pressionados, uma vez que é esperada uma redução nos estoques
mundiais de café para o ciclo
2021/22. Este panorama de preços elevados estimula as vendas
externas”, explicou a Conab.
(Agencia Brasil)

Brasil encerrou 2021 com
recorde de famílias endividadas
O nível de endividamento
médio das famílias brasileiras
em 2021 foi o maior em 11
anos, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), divulgada na
terça-feira (18) pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC).
De acordo com o levantamento, o último ano apresentou
recorde do total de endividados,
registrando uma média de
70,9% das famílias brasileiras,
enquanto dezembro alcançou o
patamar máximo histórico com
76,3% do total de famílias. Segundo a CNC, as famílias recorreram mais ao crédito para sustentar o consumo.
Na avaliação por faixa de
renda, o endividamento médio
das famílias com até 10 salários mínimos mensais aumentou
4,3 pontos percentuais (p.p),
chegando 72,1% do total. Na
faixa de renda superior, acima de
10 salários mínimos, o indicador aumentou ainda mais, 5,8
p.p., e fechou em 66%.
O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, avalia que, en-

tre as famílias com rendimentos
acima de 10 salários mínimos,
a demanda represada, em especial pelo consumo de serviços,
fez o endividamento aumentar
ainda mais expressivamente, em
especial no cartão de crédito.
“O processo de imunização
da população possibilitou a flexibilização da pandemia, refletindo no aumento da circulação
de pessoas nas áreas comerciais ao longo do ano, o que respondeu à retomada do consumo,
principalmente de serviços”,
disse Tadros, em nota.
Na comparação com 2020,
das cinco regiões do país, apenas o Centro-Oeste apresentou
queda do índice, 0,3 ponto percentual. O Norte registrou estabilidade, e o Sudeste se destacou com aumento de 5,9 ponto
percentual (p.p.), seguido pelo
Sul (+5,5 p.p.) e o Nordeste
(+4,5 p.p.). Porém, considerando o total de endividados, o Sul
contou com o maior percentual, aproximando-se de 82%.

Com a volta das aulas presenciais, redobra a necessidade de pais e responsáveis
ficarem atentos na hora de
comprar materiais escolares
para seus filhos. O Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), vinculado ao Ministério
da Economia, alerta que na
escolha de itens da lista das
escolas, a recomendação é
dar preferência aos produtos
que exibam o selo do Inmetro.
Segundo afirmou a pesquisadora tecnologista do Inmetro, Milene Fonseca, esse
selo indica que os produtos
atendem a requisitos mínimos de segurança, a fim de
evitar acidentes e riscos às
crianças. “Os adultos não devem se prender apenas ao preço dos produtos. É preciso
preservar a segurança das crianças. O selo do Inmetro é a
evidência de que os itens foram testados e estão em conformidade com a norma aplicável”.
Ao todo, 25 artigos escolares são certificados pelo
instituto e devem conter o
Selo de Identificação da Con-

formidade. Alguns pontos verificados pelo instituto para
conceder o selo são bordas
cortantes, pontas perigosas,
além da presença de substâncias tóxicas em itens que
possam ser levados à boca ou
com risco de serem ingeridos
ou inalados.

Inadimplência
Na direção oposta dos indicadores de endividamento, no

último ano, os números de
inadimplência apresentaram
queda. De acordo com a pesquisa, o percentual médio de famílias com contas e/ou dívidas em
atraso diminuiu 0,3 p.p. na comparação com 2020, chegando a
25,2%.
Após iniciar 2021 em patamar superior ao observado no
fim do ano anterior, o percentual mensal de inadimplência teve
redução até maio, mas passou a
apresentar tendência de alta desde então, alcançando 26,2% em
dezembro e ficando acima da
média anual.
“O percentual de famílias
que declararam não ter condições de pagar suas contas e/ou
dívidas em atraso e que, portanto, devem permanecer inadimplentes também contou com
uma redução na comparação
com 2020, 0,6 p.p., totalizando 10,5% dos lares no país. Os
números indicam que essa parcela de consumidores apresentou movimentos diferentes ao
longo do ano. Enquanto, no primeiro semestre, o indicador
de inadimplência recorrente
oscilou entre baixa e alta, a

partir de julho passou a registrar tendência de queda, encerrando o ano em 10% do total
de famílias, abaixo da média
anual”, afirmou a CNC.
Para a economista da CNC
responsável pela pesquisa, Izis
Ferreira, os números indicam
que, ainda que em condições
financeiras mais acirradas, os
consumidores conseguiram
quitar os compromissos financeiros e evitaram incremento
da inadimplência até o fim do
terceiro trimestre. Nos últimos três meses do ano, no entanto, o indicador de contas em
atraso aumentou, já indicando
tendência de alta para o início
de 2022.
“Os consumidores seguirão
enfrentando os mesmos desafios financeiros da segunda
metade de 2021, principalmente inflação, juros elevados
e mercado de trabalho formal
ainda frágil. Soma-se a isso o
vencimento de despesas típicas do primeiro trimestre, que
deverá apertar ainda mais os
orçamentos domésticos neste
período”, disse Izis. (Agencia
Brasil)

primeiro é que o selo do Inmetro deve ser afixado na
embalagem ou diretamente
no produto. No caso de material vendido a granel, como
lápis, borrachas, apontadores
ou canetas, a embalagem expositora com o Selo do Inmetro deve estar próxima ao produto. Quando comprar, exija
a nota fiscal. Segundo o Inmetro, não há garantia de procedência e tais produtos podem não atender às condições
mínimas de segurança. Guarde a nota fiscal do produto,
porque ela é a comprovação
de origem do produto e recebê-la é seu direito como consumidor.

Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac), no endereço.
A lista de produtos regulamentados pelo Inmetro inclui apontador; borracha e
ponteira de borracha; caneta
esferográfica/roller/gel; caneta hidrográfica (hidrocor);
giz de cera; lápis (preto ou
grafite); lápis de cor; lapiseira; marcador de texto; cola
(líquida ou sólida); corretor
adesivo; corretor em tinta;
compasso; curva francesa;
esquadro; normógrafo; régua;
transferidor; estojo; massa de
modelar; massa plástica; merendeira/lancheira com ou
sem seus acessórios; pasta
com aba elástica; tesoura de
ponta redonda; tinta (guache,
nanquim, pintura a dedo plástica, aquarela).

Israel mantém
4ª dose de vacina e vê onda
da Ômicron perder força
Israel continuará a oferecer uma quarta dose de vacina contra
a covid-19, apesar das descobertas preliminares de que ela não é
suficiente para prevenir as infecções pela variante Ômicron do
coronavírus. Representante do Ministério da Saúde do país disse na terça-feira (18) que os contágios provocados pela cepa
diminuirão em uma semana.
País mais rápido a iniciar campanha de vacinação há um ano,
Israel, no mês passado, começou a quarta dose da vacina - conhecida como segundo reforço - aos grupos mais vulneráveis e
de alto risco. O país tem adiado a expansão da oferta para a população em geral.
Estudo preliminar, publicado pelo Sheba Medical Center de
Israel na segunda-feira (17), constatou que a quarta dose aumenta os anticorpos para níveis ainda mais altos do que a terceira,
mas “provavelmente” não o suficiente para afastar a altamente
transmissível Ômicron.
O diretor-geral do Ministério da Saúde, Nachman Ash, descreveu essas descobertas como “sem surpresas, até certo ponto”, pois as infecções pela Ômicron haviam sido detectadas em
algumas pessoas após terem recebido a quarta dose.
Mas “a proteção contra morbidade grave, especialmente para
a população idosa e em risco, ainda é proporcionada por essa
dose e, portanto, convido as pessoas a continuarem vindo para
serem vacinadas”, disse Ash à Rádio do Exército.
Em declaração nesta terça-feira, o Sheba Medical Center disse
que, embora as vacinas da Pfizer e da Moderna em uso atualmente, não forneçam proteção ideal contra a Ômicron, “é importante continuar vacinando a população em risco”.
Como outros lugares, Israel tem visto casos de covid-19 em
espiral devido à Ômicron, mas não registrou nenhuma morte pela
variante. Ash disse que não houve aumento no número de pacientes com covid-19 que precisam de suporte respiratório, um indicador dos casos mais críticos.
“Na próxima semana, começaremos a ver queda nos números, mas ainda temos duas ou três semanas difíceis pela frente”,
disse ele, acrescentando que computadores do Ministério da
Saúde haviam sido sobrecarregados pelo volume de dados de testes desde domingo, interrompendo as atualizações. (Agencia
Brasil)

Japão tem recorde
de 27 mil casos de covid;
governo avalia restrições
Tóquio e mais 12 governos regionais solicitaram medidas de
combate às infecções por coronavírus ao governo central, disse
o ministro da Economia, Daishiro Yamagiwa, em meio à preocupação de que infecções pela Ômicron vão sobrecarregar o sistema de saúde.
As medidas permitem que governadores estabeleçam restrições à mobilidade e aos negócios, incluindo horários de funcionamento mais curtos para bares e restaurantes. Decisão oficial
sobre as medidas quase emergenciais, como são chamadas, pode
ser divulgada nesta quarta-feira, disse o jornal Yomiuri.
Várias restrições já foram decretadas no início deste mês
em três regiões que abrigam instalações militares dos Estados
Unidos, após surtos da Ômicron nessas bases se espalharem para
a população japonesa.
A taxa de ocupação de leitos hospitalares em Tóquio para
pacientes com covid-19 subiu para 23,4% hoje. Segundo autoridades, aumento 50% justificaria declaração de estado de emergência completo. (Agencia Brasil)

Inmetro recomenda atenção na
compra de materiais escolares
E-commerce
Se a opção for pela compra online, é necessário conferir, em primeiro lugar, se o
site em questão é confiável e
redobrar os cuidados com a
segurança das crianças em relação aos produtos adquiridos. Os itens vendidos por
plataformas digitais também
devem exibir o selo do Inmetro. “Na ausência dele, não
compre”, orienta Milene.
É considerado artigo escolar qualquer objeto ou material com motivos ou personagens infantis projetados
para uso em ambiente escolar ou atividades educativas,
com ou sem funcionalidade
lúdica, por crianças menores
de 14 anos.
O Inmetro adverte que
pais e responsáveis devem
conferir alguns requisitos. O

Denúncias
Caso o consumidor encontre produtos sem o selo
no mercado formal, deve denunciar o fato à Ouvidoria do
Inmetro no número 0800
285 1818 (de segunda a sexta-feira, das 9 h às 17 horas,
ou pelo formulário.
Em caso de acidentes de
consumo que envolvam um
artigo escolar ou qualquer
outro produto ou serviço, o
relato deve ser efetuado no

Dicas financeiras
O presidente da Associação Brasileira de Educadores
Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, aproveita o
momento de compra de material escolar para dar orientações aos pais e responsáveis. Para economizar na
compra de material escolar,

cujos preços variam muito
entre as lojas e mesmo na internet, Domingos destacou a
importância de se pesquisar e
planejar as compras, sem ter
que abrir mão da qualidade
nos estudos das crianças.
“Para quem tem filhos,
esse é um dos maiores gastos do início do ano e devido
à falta de educação financeira, diversas despesas se acumulam e as famílias se perdem em meio a tantas contas
para pagar, muitas vezes ultrapassando o limite de seu orçamento financeiro”, disse o
especialista.
Segundo o presidente da
Abefin, o primeiro passo é
realizar um diagnóstico da
vida financeira da família, para
saber exatamente quais são os
ganhos e gastos mensais e
quanto poderá dispor para a
aquisição do material escolar.
Como se trata de uma despesa recorrente, ela precisa fazer parte do planejamento anual. “Para que os gastos não fiquem muito pesados em janeiro, é válido poupar durante
todo o ano para conseguir fazer os pagamentos à vista e
obter bons descontos”.

Outra recomendação é
que, antes de ir às compras, a
família deve analisar itens do
ano passado e selecionar tudo
o que pode ser usado novamente este ano, como tesoura, régua e mochila, por
exemplo. No caso dos livros,
vale a pena procurar pais de
alunos mais velhos para emprestar ou comprar por um
preço mais acessível, se estiverem em boas condições
de uso. Outra dica é reunir
um grupo de pais e comprar
itens no atacado, como caixas
de lápis, cadernos e agendas.
Se comprar muitos itens
na mesma loja, é válido pedir
descontos. Reinaldo Domingos explicou que o ideal é
sempre negociar como se
fosse pagar à vista, mas depois
buscar por um parcelamento sem
juros nas mesmas condições,
mas sempre com parcelas que
caibam no bolso, para não comprometer as finanças de 2022 por
vários meses. Recomendou, ainda, que no dia das compras, converse com o filho sobre o orçamento, para não correr o risco de
se deixar levar pelo impulso e
gastar mais do que o planejado.
(Agencia Brasil)
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O Ministério da Saúde enviará até março a estados e municípios uma nova versão da caderneta de saúde. O documento é um instrumento de orientação para pais e responsáveis
no processo de acompanhamento do desenvolvimento de
suas crianças.
A nova versão traz um recurso para identificar crianças com
possível Transtorno do Espectro
Autista (TEA). O instrumento,
chamado checklist M-CHART-R/
F, é utilizado para acompanhar
pessoas entre os 18 e os 30 meses de vida.
A avaliação pelo instrumento M-CHART-R/F deve ser conduzida em consultas de unidades de atendimento do Sistema
Único de Saúde (SUS). A orien-
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Saúde lança nova versão da
caderneta de saúde para crianças

tação é que ela seja feita na consulta de puericultura, aos 18
meses de vida. A análise é aplicada por profissionais de saúde que realizam a consulta, com
respostas apresentadas pelos
pais.
Outro item incluído na nova

versão da caderneta foi um conjunto de orientações acerca de
como detectar sinais de albinismo. Essa condição é um distúrbio genético marcado pela falta
total ou parcial de melanina, o
que impacta a cor dos indivíduos. A identificação do albinismo

é importante pois a condição implica cuidados específicos.
Segundo o Ministério da
Saúde, foram incluídas também
sugestões de práticas entre
pais e filhos, como o estímulo
à leitura.
Toda pessoa tem direito a receber uma caderneta de saúde. Os
familiares que quiserem adquirir
uma para sua criança deve buscar
as unidades básicas de saúde da
sua cidade ou consultar as secretarias de saúde sobre como obter
o documento.
Mas o Ministério esclarece
que não há necessidade de
substituir a antiga caderneta
pela nova versão. A versão anterior pode atender as crianças
até os nove anos de idade.
(Agencia Brasil)

Anac autoriza redução de comissários
após casos de covid e gripe

A Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) informou na terça-feira (18) que
autorizou as companhias aéreas Gol e a Azul a reduzirem
o número de comissários em
voos devido aos casos de tripulantes afastados por covid19 e gripe. A medida atendeu
aos pedidos feitos pelas próprias empresas. A Latam também fez a solicitação à agência e deve ser autorizada ainda nesta semana a realizar o
mesmo procedimento.
De acordo com a Anac, as
companhias devem informar a
cada 15 dias a relação de
voos que operaram com número reduzido de comissários, além de dados gerais sobre o voo. O órgão também
informou que está monitorando medidas tomadas pelas
empresas para dar assistência
aos consumidores nos casos
de cancelamentos de voos.
“A agência ressalta que

vem estudando medidas no
âmbito regulatório com o objetivo de minimizar impactos
na malha aérea em decorrência do aumento de casos provocados por doenças respiratórias, que têm causado o
afastamento de profissionais
que atuam no setor”, informou
a Anac.
Em nota à Agência Brasil,
a Gol informou que não cancelou nenhum voo devido à
falta de tripulantes. Segundo
a empresa, a autorização para
redução de comissários foi
solicitada de forma preventiva para evitar cancelamentos
de voos programados para os
próximos dias no caso de
eventuais afastamentos de
funcionários.
“A Gol reforça que seguirá programando seus voos a
serem realizados por aeronaves Boeing 737-800 e 737
MAX 8, com capacidade para
186 passageiros, para quatro

comissários. A redução para
três comissários será feita
apenas em casos de extrema
necessidade para os voos que
tiverem no máximo 150 passageiros. Desta forma, nenhum cliente será afetado.
Até o momento, a Gol operou
apenas um voo com três comissários em aeronave que
viajou com 130 clientes a bordo”, explicou a empresa.
A Azul declarou que a autorização da Anac é um instrumento para auxiliar a empresa devido ao aumento no
número de dispensas médicas.
A companhia informou ainda
que os clientes impactados por
cancelamentos estão sendo
notificados sobre as mudanças, realocados em voos da
própria Azul e recebendo assistência necessária.
“A Azul destaca que somente fará uso desta autorização em casos de extrema
necessidade para garantir o

cumprimento de suas operações, sem prejuízo à segurança de voo”, declarou.
Em 1º de janeiro, voltaram
a valer as antigas regras para
alteração e cancelamento de
voos. Com o término da validade da Lei nº 14.174/2021, as
regras que estavam em vigor
durante o auge da pandemia
de covid-19 não serão mais
aplicadas em função do fim da
flexibilização. Está em vigor a
Resolução nº 400/2016 da
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac).
Com o cancelamento de
voos, passageiros que compraram bilhetes têm direito à
restituição. Segundo o Procon
de São Paulo, o consumidor
deve ser reacomodado em
outro voo, receber o reembolso integral da passagem em
até sete dias ou optar pela remarcação da data da viagem
sem qualquer custo. (Agencia
Brasil)

Auxílio Brasil começa a ser pago
A partir da terça-feira (18), a
Caixa Econômica Federal começa a pagar a terceira parcela do
Auxílio Brasil às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o Número de Identificação Social (NIS)
final 1.
A terceira parcela incluirá 3
milhões de famílias, aumentando para 17,5 milhões o total de
famílias atendidas.
Cada uma delas receberá um
repasse mínimo de R$ 400. Nes-

ta quarta-feira (19), serão os beneficiários com o NIS final 2. De
acordo com o Ministério da Cidadania, o investimento total
para os pagamentos supera R$
7,1 bilhões.
Auxílio-gás
O Auxílio-gás também começa a ser pago - retroativamente
a partir de hoje - para as famílias cadastradas no CadÚnico,
com o NIS terminado em 1, e
segue o mesmo calendário regular de pagamentos do Auxí-

lio Brasil.
Com duração prevista de
cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até
o fim de 2026 com o pagamento
de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos a cada dois
meses. Atualmente, a parcela
equivale a R$ 56.
Cerca de 108,3 mil famílias
de municípios do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia,
atingidas pelas enchentes em
dezembro, começaram a receber
o Auxílio Gás no mês passado.

Para este ano, o Auxílio Gás
tem orçamento de R$ 1,9 bilhão.
Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenha pelo menos um
membro da família que receba o
Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o
programa definiu que a mulher
responsável pela família terá
preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012018-21.2021.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) PATRI CONSTRUÇÕES LTDA, e
CONVIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.437.149/0001-81, que RODRIGO
KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS moveu uma ação ora em fase de Cumprimento de Sentença
objetivando o recebimento de R$ 7.156,23 (Ago/2021). Encontrando-se os executados em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
supra, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de Dezembro de 2021. Eu,
Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.
19 e 20/01

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.

QUARTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2022

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de 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.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos
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 15hs 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.

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

FACMA - Participações S.A.

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Ativo não circulante
Empréstimos a receber
Adiantamentos para projetos
Participações em outras empresas
Imobilizado
Total do ativo
Passivo circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais
Obrigações trabalhistas
Obrigações fiscais diferidas
(sobre aluguel e imóveis)
Passivo não circulante
Obrigações fiscais diferidas - LP
Patrimônio líquido
Capital social integralizado
Adiantamento para aumento de capital social
Lucros/Prejuízos acumulados
Total do passivo

Demonstração do Resultado
2021
5.418
786
37
4.595
12.902
9.947
729
735
1.491
18.320
515
463
46
2

2020
4.812
907
28
3.877
9.113
6.006
713
735
1.659
13.925
575
560
9
3

4
641
641
17.164
9.437
3.393
4.334
18.320

3
448
448
12.902
8.508
930
3.464
13.925

2021 2020
Receitas operacionais
625
323
Venda de imóveis
250
–
Receita de aluguel
375
323
Deduções da receita bruta
Impostos sobre vendas
(23)
(12)
Receita líquida
602
311
Custo dos imóveis vendidos
(120)
–
Lucro operacional bruto
482
311
Despesas operacionais
Despesas com vendas
(97) (110)
Lucro antes do resultado financeiro
385
201
Despesas financeiras
(42)
(3)
Receitas financeiras
839
544
Lucro antes do IRPJ e CSLL
1.182
742
Imposto de renda
(171)
(97)
Contribuição social
(102)
(58)
Lucro líquido do período
909
587
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reser- Lucros
Capital va de acumusocial capital lados Total
Saldo em 31/12/2019
8.358
151
2.876 11.385
Lucro do exercício-2020
–
587
587
Ajuste de exercicios anteriores –
(1)
–
(1)
Adiantamento p/aumento
de capital
–
929
–
929
150 (150)
–
–
Aumento de capital social
Saldo em 31/12/2020
8.508
930
3.464 12.902
Lucro do exercício-2021
–
–
909
909
Adiantamento p/aumento
de capital
– 3.393
– 3.393
Aumento de capital social
929 (929)
–
–
Distribuição de lucros-2021
–
–
(38) (38)
Saldo em 31/12/2021
9.437 3.393
4.334 17.164

Notas Explicativas
1. A sociedade tem por objetivo: atuar no ramo de compra e
venda de unidades imobiliárias, além de realização de
empreendimentos imobiliários, locação de imóveis próprios,
aquisição de participações em outras sociedades empresárias
ou simples, nacionais ou estrangeiras, como sócia.
2. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas
disposições contidas na Lei das S.A. - Lei 6.404/76, alterada
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas
Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de competência. 4. Os estoque são avaliados ao custo de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, homologados pelos construção ou aquisição, e são inferiores ao valor realizável
órgãos reguladores. 3. O resultado é apurado pelo regime de líquido. 5. A carteira de clientes é representada por créditos
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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.
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTRO S
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Salas 2203 - 2205 e 2207 - Centro - CEP
01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br E D I TA L de C I TA Ç Ã O ex p e d i d o n o s a u t o s d a a ç ã o d e U S U C A P I Ã O, p r o c e s s o n º
1026907-98.2014.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. VIVIAN LABRUNA CAPATANI,
n a fo r m a d a L e i , e t c . FA Z S A B E R a ( o ) A s s o c i a ç ã o C u l t u r a l e A gr i c o l a K i yo wa ,
Wallace Vellasques Kumamoto, Kamila Vellasques Kumamoto, Antonio Alve s, Zinsei
Uchara, Arouca Sao Paulo Clube, Espolio de Gunji Kurahashi, Tieco Kurahashi,
Sadamoto Furahashi, Vejim Empreendimentos ,Pa r ticipaçoes e Locaçoes de Imoveis
Ltda, Joao Massao Enochi, Setsuko Enohi, Luiz Massyuki Enohi, Cizu Caobata
Enobi, Milton Kazuhilo Enobi, Associação Cultural e Agricola Kiyowa,Alexandre Luiz
Giordano (IBEF - Estruturas Metalicas), Décio Irineu Palazzini, Gunji Kurahashi,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ousucessores, que SSR ADMINISTRAÇÃO E PA RTICIPAÇÃO S/C LT DA
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO , visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na o Caminho da Cachoeir a, 22º Subdistri t o Tu c u ruvi desta Circunscr i ç ã o,
cadastrado no Incra sob nº 638.358.012.408-7, alegando posse mansa e pacífica no
p ra zo legal. E s t a n d o e m t e r mos, expede- se o present e ed ital par a CITA Ç Ã O dos
SUPRAMENCIONADOS para CONTESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluirapós o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021.
18 e 19/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070387-19.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GESTWAY – GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA
LTDA., (CNPJ nº 10.278.986/0001-10) que Condomínio Maxim’s Perdizes, lhe ajuizou uma AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, objetivando
Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; 2 – Condenar as requeridas na devolução dos valores
pagos no montante de R$ 153.408,32, tudo com incidência de juros legais e correção monetária até a data
do efetivo pagamento. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de
novembro de 2021.
19 e 20/01

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem e interessar possa que, por Oficial de Registro Civil e Tabelião
de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera desta Capital, foi lhe apresentado, para
registro, a escritura de 13 de novembro de 2021, do Oficial de Registro Civil e Tabelião
de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera desta Capital (livro 1290/págs. 347/352), pela
qual NORBERTO VIEIRA JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, educador físico, portador
da cédula de identidade RG nº 43723462-SSP, CPF nº 332.738.298-00, DANIELA
REGINA MORETTI VIEIRA, brasileira, solteira, maior, arquiteta e urbanista, portadora
da cédula de identidade RG nº 29.833.219-X-SSP/SP, CPF nº 304.250.528-69 e DENISE
CRISTINA MORETTI VIEIRA, brasileira, solteira, maior, farmacêutica bioquímica,
portadora da cédula de identidade RG nº 29.833.220-6-SSP/SP, CPF nº 304.251.91800, todos residentes e domiciliados nesta Capital na Avenida Piassanguaba nº 2097,
casa, Planalto Paulista, INSTITUIRAM EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos
1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei
6.015/73, o imóvel consistente em UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO, situado
na Avenida Piassanguaba nº 2097, medindo 10,00m de frente, por 26,00m da frente
aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente,
encerrando a área de 260,00m², confrontando de ambos lados e fundos com propriedade
do IPESP, registrado sob o n° 07 na matrícula n° 213.558, em data de 16 de abril de
214, neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado,
que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste,
na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São
Paulo, 06 de dezembro de 2021.

Demonstração do Fluxo de Caixa
2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.182
Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL
1.182
Ajustado por: Redução/(aumento) em ativos (744)
- Contas a receber
(9)
- Estoques
(718)
- Outros ativos
(17)
Aumento/(redução) em passivos
(140)
- Fornecedores
(97)
- Obrigações sociais e tributárias e diferidas
(204)
- IR e CSLL pagos
(32)
- Tributos fiscais diferidos - Longo prazo
193
Caixa liquido proveniente/(usado) atividades
operacionais
298
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
- Aquisição de novos imobilizados
168
Caixa líquido proveniente das atividades
de investimentos
168
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
- Empréstimos e financiamentos
(3.942)
- Adiantamento para aumento de capital social 3.393
- Ajustes de anos anteriores
–
(38)
- Lucros distribuídos
Caixa liquido proveniente/(usado)atividades
financiamento
(587)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes (121)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes (121)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 907
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 786
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QI PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/ME nº 42.770.550/0001-30 - NIRE 35.237.478.489

CNPJ: 10.557.708/0001-00
Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Milhares de Real)
Balanço Patrimonial

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

2020
742
742
(689)
(5)
(652)
(32)
(147)
(121)
(177)
25
126
(94)
–
–
(527)
929
(1)
–
401
307
307
600
907

objeto da venda de imóveis e de suas operações e possui a
garantia do próprio imóvel objeto da venda. 6. O capital social
subscrito e integralizado é representado por 943.730 ações,
no valor de R$10,00 cada uma.
Angela Scivittaro Madia
Sócia-Gerente
Keli Cristina Soares Casaccio
Contadora - CRC/SP nº 1SP219670/O-1

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

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100332728.2020.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) público em
geral, nos termos do artigo 726, §1º do Código de
Processo Civil, que tramita neste Juízo a ação de
Interpelação, iniciada por Legacy Incorporadora
Ltda., na qual restou decidido que: “Vistos. Defiro
conforme requerido. C. Com fundamento no artigo
726, §2º do Código de Processo Civil e artigo 202,
caput, inciso II do Código Civil, notifiquem-se os
requeridos, nos termos da petição inicial que segue
anexa, ficando cientificados de que, após o
cumprimento, pagas as custas e observadas as
formalidades legais, os autos serão entregues à
requerente (artigo 729 do Novo CPC) “. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC). NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de
novembro de 2021.
19, 20 e 21/01

Jornal
ODIASP

3ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo desig- bonificações de qualquer espécie, até sua recolocação em circulação. Artigo 7º. As ações
nadas: I. Pedro Henrique Coury Mac Dowell, brasileiro, casado em regime de sepa- são indivisíveis perante a Companhia e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneração total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº radas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização
29.930.069-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 274.385.698-02, residente e domicilia- em Assembleia Geral que representem a maioria absoluta do capital social. Artigo 8º. As
do na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, nº 671, apto. ações da Companhia são nominativas e a sua propriedade presumir-se-á pela inscrição do
11, CEP 04538-083; e II. QI Partners Holding Ltda., sociedade empresária limitada, nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”, e a Companhia somente
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima emitirá certificados de ações a requerimento do acionista, devendo ser cobrados deste os
nº 2391, 1º andar, conjunto 12, sala B, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-905, inscrita no respectivos custos. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do
CNPJ/ME sob o nº 43.711.813/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquiva- respectivo termo no livro de “Registro de Transferência de Ações Nominativas”. Capítudos perante a JUCESP sob o NIRE 35.237.864.711, neste ato representada por seu admi- lo III - Assembleia Geral: Artigo 9º. As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinarianistrador, o Sr. Pedro Henrique Coury Mac Dowell, acima qualificado; únicos sócios mente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraorrepresentantes da totalidade do capital social da QI Participações Ltda., sociedade dinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais ou quando as disposições deste
empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberações dos acionistas. ParágraBrigadeiro Faria Lima nº 2391, 1º andar, conjunto 12, sala A, parte, Jardim Paulistano, CEP fo Primeiro - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por man01452-905, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.770.550/0001-30, com seus atos constituti- datário, nos termos da Lei das S.A., mediante procuração com poderes específicos, a qual
vos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Estado de São Pau- ficará arquivada na sede da Companhia. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral será
lo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.237.478.489 (“Sociedade”), Resolvem, de pleno e comum presidida pelo acionista que na ocasião for escolhido por maioria de votos dos presentes
acordo, deliberar e propor o quanto segue: 1. Transformação do Tipo Jurídico: 1.1. e secretariadas por quem ele indicar. Artigo 10. As Assembleias Gerais serão convocadas
Os sócios resolvem, por unanimidade e na forma dos artigos 1.113 a 1.115 da Lei e instaladas na forma da Lei das S.A. As deliberações das Assembleias Gerais, exceto se
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, transformar, independentemente de dissolução e li- quórum maior for exigido pela legislação aplicável ou pelo presente Estatuto Social, serão
quidação, a Sociedade “QI PARTICIPAÇÕES LTDA.” em sociedade por ações de capital fe- tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante. Capítulo IV chado, sob a denominação de “QI PARTICIPAÇÕES S.A.”, a qual se regerá pela Lei nº Administração da Companhia: Artigo 11. A Companhia será administrada por 2
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e demais dispositivos aplicáveis, e res- (dois) diretores, sendo um diretor presidente e o outro diretor sem designação específica,
ponderá, para todos os fins de direito, por todo o ativo e o passivo da sociedade limitada ambos eleitos pelos acionistas por um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleiora transformada nos termos deste instrumento. 1.2. A transformação ora aprovada não ção. Parágrafo Primeiro – Os diretores terão as atribuições e designações que lhes foimportará em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direi- rem conferidas por lei e por este Estatuto Social, agindo sempre em conformidade com a
tos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio e a mesma escrituração comercial e fiscal. legislação aplicável e com este Estatuto Social, sendo dispensada caução ou garantia para
1.3. A Sociedade permanecerá com o mesmo objetivo social, qual seja, a participação, em o exercício de suas funções. Parágrafo Segundo – Os diretores tomarão posse mediancaráter permanente ou temporário, no capital e nos lucros de outras sociedades, nacionais te assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos
ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures. 1.4. Em cargos até a posse de seu sucessor. Parágrafo Terceiro – A remuneração global dos didecorrência da transformação do tipo societário, os sócios resolvem, por unanimidade, al- retores será anualmente fixada pela Assembleia Geral, cabendo aos diretores deliberar soterar a denominação social de “QI PARTICIPAÇÕES LTDA.” para “QI PARTICIPAÇÕES S.A.” bre a respectiva distribuição. Artigo 12. Caberá aos diretores assegurar o funcionamen1.5. Em razão da transformação de tipo societário, os sócios aprovam, por unanimidade, to regular da Companhia, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos
a conversão da totalidade das quotas em que se divide o capital social, à proporção de 1 fins sociais, exceto aqueles que, por lei ou por este Estatuto Social, dependam de prévia
(uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal para cada 1 (uma) quota anterior- aprovação da Assembleia Geral. Artigo 13. A Companhia será representada da seguinte
mente existente, sendo fixado o preço unitário de emissão das ações em R$ 1,00 (um real), forma: (a) individualmente pelo diretor presidente ou (b) pelo diretor presidente em conpara fins do disposto no artigo 14 da Lei das S.A., sem qualquer alteração ao valor do ca- junto com o diretor sem designação específica ou (c) por 2 (dois) procuradores, nomeados
pital social da Sociedade, que permanecerá de R$ 4.011.999,00 (quatro milhões, onze mil, na forma dos parágrafos abaixo. Parágrafo Primeiro – As procurações outorgadas pela
novecentos e noventa e nove reais). As ações da Sociedade serão distribuídas na propor- Companhia deverão ser necessariamente assinadas pelo diretor presidente, devendo esção anteriormente detida pelos sócios, conforme abaixo: Sócios: QI Partners Holding pecificar expressamente os poderes conferidos, conter expressa a vedação quanto à posLtda., Ações Ordinárias: 3.240.196, Valor: R$ 3.240.196,00; Sócios: Pedro Henrique sibilidade de substabelecimento, bem como determinar o prazo de validade, limitando
Coury Mac Dowell, Ações Ordinárias: 771.803, Valor: R$ 771.803,00; Total: Ações este a, no máximo, 1 (um) ano. Parágrafo Segundo – A restrição quanto ao substabeOrdinárias: 4.011.999, Valor: R$ 4.011.999,00. 1.6. Os sócios aprovam, por unanimida- lecimento e ao prazo previstos no parágrafo primeiro acima não se aplicam às procurade, o Estatuto Social que regerá a Sociedade, cujo texto integral faz parte do presente ins- ções ad judicia, que poderão ser outorgadas independentemente de prazo de validade e
trumento como Anexo I. 1.7. Os sócios deliberam, por unanimidade, não instalar Conselho valor envolvido. Artigo 14. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato
Fiscal para o presente exercício social, conforme faculta o Estatuto Social ora aprovado. praticado por qualquer diretor da Companhia que a envolva em obrigações relativas a ne1.8. Os sócios deliberam, por unanimidade, publicar os atos societários previstos na Lei gócios e operações estranhos ao objeto social da Companhia não previamente aprovados
das S.A., quando não se configurar hipótese de dispensa de publicação, no jornal “O Dia” em Assembleia Geral. Artigo 15. Nos casos de morte, impedimento, afastamento tempoe no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 2. Eleição da Administração: 2.1. Os rário, renúncia ou qualquer outra forma de vacância do cargo superior a 30 (trinta) dias
acionistas (anteriormente denominados sócios) aprovam, por unanimidade, a eleição dos consecutivos, por qualquer motivo, do diretor, deverá ser convocada uma Assembleia Gemembros da diretoria da Sociedade: (a) Pedro Henrique Coury Mac Dowell, acima ral a ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, que deliberará sobre a eleição do diqualificado, para o cargo de diretor presidente; e (b) Marcelo Buosi Martins, brasileiro, retor substituto. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 16. A Companhia terá um Consolteiro, maior, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 47.017.708-1 SSP/SP, selho Fiscal, composto de 3 (três) membros e suplentes em igual número, não tendo caráinscrito no CPF/ME sob o nº 380.261.198-51, residente e domiciliado na Cidade de São ter permanente, e somente será eleito e instalado pela Assembleia Geral, nos casos previsPaulo, Estado de São Paulo, na Rua Horácio Lane nº 59, apto. 183, Pinheiros, CEP 05432- tos em lei. Artigo 17. O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assem030, para o cargo de diretor sem designação específica. 2.2. Os diretores ora eleitos to- bleia Geral Ordinária após a sua instalação, podendo os seus membros ser reeleitos. Artimam posse nesta data, para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente go 18. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Gedata, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, constantes do Anexo II ao ral que os eleger. Capítulo VI - Exercício Social e Lucros: Artigo 19. O exercício sopresente instrumento, o qual será lavrado no livro próprio da Sociedade. 2.3. Os diretores cial da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada
ora eleitos ficam autorizados pelos acionistas a adotar todas as providências e praticar to- ano. Ao final de cada exercício social, os diretores farão celebrar, com base na escrituração
dos os atos necessários à implementação das deliberações aqui estabelecidas, inclusive mercantil da Companhia, as demais demonstrações financeiras exigidas, em conformidaefetuar todas as atualizações cadastrais da Sociedade perante todos os órgãos da admi- de com o artigo 176 da Lei das S.A. Parágrafo Primeiro – Os lucros líquidos apurados
nistração pública e terceiros em geral. E, por estarem assim justos e contratados, os acio- em balanço, depois de deduzidos 5% (cinco por cento) para a constituição do fundo de renistas assinam este instrumento de alteração de contrato social e transformação da Socie- serva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, ficarão à disposição da
dade. São Paulo, 05 de novembro de 2021. Sócios: Pedro Henrique Coury Mac Do- Assembleia Geral, que deverá decidir quanto à sua aplicação em dividendos, fundos de rewell, QI Partners Holding Ltda. - p. Pedro Henrique Coury Mac Dowell. Visto do Advo- serva ou reinvestimento. Parágrafo Segundo – A distribuição de dividendos aos aciogado: Guilherme Anderaos da Costa Peloia - OAB/SP nº 321.270. JUCESP 543.118/21-6, nistas será sempre em conformidade com a participação acionária detida por cada um deles no capital social da Companhia. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo
NIRE 3530058032-0 em 12.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Estatuto Social - QI ParticipaçõeS S.A. - CNPJ/ME nº 42.770.550/0001-30 20. A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por delibera- NIRE [em transformação] - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: ção da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liquidação
Artigo 1º. A QI Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se e nomear o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis, em especial a Lei de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, conforme previsnº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). Arti- to em lei. Artigo 21. A Companhia não se dissolverá por morte ou incapacidade de qualgo 2º. A Companhia tem sua sede a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Aveni- quer dos acionistas, continuando com os acionistas remanescentes e com os herdeiros e
da Brigadeiro Faria Lima nº 2391, 1º andar, conjunto 12, sala A, parte, Jardim Paulistano, sucessores do acionista falecido. Caso os herdeiros ou sucessores do acionista falecido
CEP 01452-905, podendo abrir filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qual- não sejam acionistas da Companhia, poderão ingressar nesta, observando-se o que for dequer parte do território nacional, mediante deliberação dos acionistas. Artigo 3º. A Com- cidido na partilha do respectivo espólio, desde que que comuniquem essa intenção aos depanhia tem por objeto social a participação, em caráter permanente ou temporário, no ca- mais acionistas, por escrito, contrarrecibo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data
pital e nos lucros de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionis- do falecimento. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 22. A Companhia deverá
ta, sócia, quotista ou titular de debêntures. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia observar eventual Acordo de Acionistas arquivado em sua sede, devendo os diretores absé por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º. O capital social, terem-se de registrar transferências de ações contrárias aos seus termos e devendo o pretotalmente subscrito e integralizado, é de R$ 4.011.999,00 (quatro milhões, onze mil, no- sidente da Assembleia Geral, bem como os membros dos órgãos de administração, abstervecentos e noventa e nove reais) dividido em 4.011.999 (quatro milhões, onze mil, nove- -se de computar votos contrários aos seus termos. Artigo 23. Os casos omissos neste Escentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo tatuto Social serão regulados pela Lei das S.A., pelas leis e regulamentos específicos sobre
Único - Cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias o tipo societário e demais normas da legislação pertinente, e pela deliberação da AssemGerais da Companhia. Artigo 6º. A Companhia poderá adquirir, utilizando saldos de lu- bleia Geral nas matérias que lhe caiba livremente decidir, além de eventual Acordo de
cros ou reservas disponíveis, exceto a reserva legal, suas próprias ações para permanência Acionistas vigente. Artigo 24. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São
em tesouraria, sem que isso implique na diminuição do capital social, visando sua poste- Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para
rior alienação ou cancelamento, observadas as disposições legais aplicáveis. Parágrafo dirimir as questões oriundas da Companhia. Visto do Advogado: Guilherme Anderaos da
Único - As ações mantidas em tesouraria não terão direito a voto, nem a dividendos ou Costa Peloia - OAB/SP nº 321.270

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. VARAS CÍVEIS. 3ª VARA CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0001431-19.2021.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Lucio da Silva (CPF. 046.337.398-75), que nos autos da ação
Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Alexandre Garrido, procedeu-se a penhora sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 847,42. Estando o requerido em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para
que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
19 e 20 / 01 / 2022
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010529-09.2009.8.26.0020. A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSIMAR GONÇALVES BARBOSA, CPF 091.736.288-83, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Cruz Azul de São Paulo, referente a cobrança da Nota Promissória nº 31377. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a contar
do prazo do edital, pague a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte autora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, ou apresente embargos, no prazo de
15 dias, após o prazo supra. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 29 de abril de 2021.
19 e 20 / 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

Facma Participações S.A.

CNPJ/MF nº 10.557.708/0001-00 - NIRE nº 35.3.00364295
Extrato da Ata de AGO - Realizada em 08/02/2021
Data, hora e local: Aos 08/02/2021, às 11hs, na sede social, na Rua Dom Nery, 480 - Sala 03, Bairro Vila Embaré, CEP
13.271-170, em Valinhos/SP. Convocação e presença: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todos
os acionistas. Mesa: Presidente: Antonio Carlos Madia; e Secretário: Daniel Henrique Caciato. Deliberações da ordem do
dia, aprovadas por unanimidade de votos: (i) Discussão e aprovação das contas relativa ao exercício de 2020, tendo os
6UV$FLRQLVWDVDSyVDDQiOLVHGRVGHPRQVWUDWLYRV¿QDQFHLURVGHOLEHUDGRSHODVXDDSURYDomRSRUXQDQLPLGDGH(ii) Eleição da
'LUHWRULDSDUDRSUy[LPRPDQGDWRH¿[DomRGDUHPXQHUDomRVHQGRUHHOHLWRVFRPPDQGDWRGHDQRV$QWRQLR&DUORV0DGLD
- Diretor Presidente; e Ângela Scivittaro Madia - Diretora Vice-Presidente, sendo neste ato declarados empossados, tendo
¿FDGRGHFLGLGRTXHDUHPXQHUDomRPHQVDOVHUiGHVDOiULRPtQLPRGHFODUDQGRRVHOHLWRVTXHQmRHVWmRLPSHGLGRVSRUOHL
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
No mesmo ato, o Sr. Presidente da Assembleia informou, que o mandato da Diretoria eleita quando da última eleição expirou
em 15/12/2020, tendo proposto aos acionistas que todos os atos praticados por ela neste período até a eleição ocorrida
QHVWDGDWDIRVVHPUDWL¿FDGRVQRVWHUPRVGRDUWLJRFDSXWGR(VWDWXWR6RFLDORTXHIRLDSURYDGRSRUXQDQLPLGDGHH(iii)
Discussão e aprovação de aumento do capital social para R$9.437.300,00, mediante a capitalização de saldo da reserva de
capital existente em 31/12/2020 na contabilidade da Companhia no valor de R$929.600,00, com a criação de 92.960 ações
ordinárias nominativas, distribuídas em partes iguais aos acionistas, razão pela qual o Artigo 3º do Capítulo II do Estatuto da
Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º. O capital social subscrito é de R$9.437.300,00, representado
por 943.730 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$10,00 cada uma”, tendo os Sr. Acionistas após debatida
e discutida a proposta deliberado pela sua aprovação por unanimidade. Foi aprovada ainda por unanimidade a consolidação
do estatuto social da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu
por encerrada a Assembleia. Acionistas Presentes: Antonio Carlos Madia; e Ângela Scivittaro Madia. Certidão: JUCESP
231.480/21-0 em 19/05/2021. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012104-87.2018.8.26.0068 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO PAES
STRAFORINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELIANA FEO LINS, CPF.033.821.578-61, e GIUSEPPE
GIULIO MICHELINO, RG.4.489.275.SP, CPF.267.301.708-91, que Serviço Social do Comércio – Sesc,
distribuiu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em face de Titan Engenharia e Comércio
Ltda-CNPJ/MF.61.171.690/0002-17, para sua inclusão no polo passivo da Ação Indenizatória nº.002834326.2005.8.26.0068, ora em fase de execução de sentença.- Encontrandose os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para manifestaremse e requererem provas cabíveis, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Barueri, aos 13 de dezembro de 2021.
19 e 20/01
C O M A R C A D E S Ã O PAULO - FORO CENTRAL - 6ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nºs 627/629 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6090 - São Paulo-SP - E-mail: sp6cv@tjsp. j u s.br - E D I TA L de CITA Ç Ã O Prazo de 20 dias - Processo nº 1017848-81.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. FABIO
COIMBRA JUNQUEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PM AUTOS COMÉRC I O D E V E Í C U L O S LT DA . - P L A Z A M E G A S TO R E , C N P J 1 8 . 0 0 9 . 5 8 2 / 0 0 0 1 - 8 7 ,
RAFAEL FRANCISCO GOMES, CPF 312.244.758-44 e a FERNANDA GONCALVES
SANCHEZ, CPF 304.585.718-30, que EDGAR ROBERTO LEITE e VALÉRIA NUNES
PIRES ajuizou-lhes ação de PROCEDIMENTO COMUM, também em face do
BANCO PAN.S.A. e de ELAINE APOLINÁRIO, visando a anulação da simulação
do contrato de compra e vendada corré Elaine com a ré ora citanda e da
simulação do financiamento com o Banco Pan S.A., referente ao veículo Ford/
Ecosport, cor branca, com a transferência da propriedade desta aos autores e
a condenação em danos morais, além de custas, honorários e demais cominações,
alegando ser vítimas de engodo pela ré, que não cumpriu a confirmação firmada.
À causa deu-se o valor de R$ 20.000,00. Estando os correqueridos em lugar
ignorado, expede-se EDITA L para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo
supra, CONTESTEM a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos
narrados pela autora, nomeando-se CURADOR ESPECIAL em caso derevelia.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021.
19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
INSTITUTO SOCIAL DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.208.827/0001-77 com sede na Rua Latif Fakhouri, nº
646, 2º andar, Vila Santa, São Paulo, SP, – CEP: 04367-010, através de sua Presidente
no exercício, Sra. Neusa Maria Correa Rocha, pelo presente EDITAL e na forma de
seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus associados para a Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do artigo 18° e seguintes de seu Estatuto Social, que se
realizará na Rua Latif Fakhouri, nº 646, 3º andar, Vila Santa, São Paulo, SP, – CEP:
04367-010, em 22 de fevereiro de 2022, em 1ª convocação, com a maioria absoluta
dos associados - às 18h00, e em 2ª convocação, com qualquer número de associados
- às 19h00, para deliberar a seguinte ordem do dia: I) Recondução do Conselho de
Administração aos cargos de Presidente e Vice-Presidente e Secretário; II) Alteração
do Artigo nº 26 do estatuto do Instituto; III) Recondução 2 membros do Conselho
Fiscal; IV) Eleição de um membro do conselho Fiscal; V) demais assuntos de
interesses dos associados. São Paulo, 18 de janeiro de 2022.
Neusa Maria Correa Rocha - Presidente.
São Paulo...
Ao Ilmo
Sr. José Antonio Puppio
Ai Ilmo
Tabelião do Cartório de Registro de...
Prezado Senhor; Informo ao socio cotista da empresa SBPR SISTEMA BRASILEIRO
DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA LTDA , inscrita no CNPJ /MF sob no. 00.165.251/
0001-26 Senhor JOSE ANTONIO PUPPIO, que discordo e solicito o cancelamento
da REUNIÃO GERAL EXTRAORDIÁRIA convocada para o dia 21 de janeiro de 2022
às 16:00hrs com tolerância até as 16:3hrs no átrio do Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Notas da Comarca de Jandira, posto que primeiramente a empresa
detém espaço suficiente para realização de qualquer reunião o que seja e ainda na
questão do motivo da assembleia extraordinária não especifica o motivo de tal
decisão e finalmente porque está em tramita ação judicial sobre exclusão desta
socia,, processo no.1002674-89.2021.8.26.0068. Logo está que solicita Esther
Rodrigues declara que não concorda com a exclusão de clausula XVI do Contrato
Social; quanto a remuneração depende de questão fiscal e o contrato social está
atualmente consolidado. Faço a publicidade deste através de imprensa expressa,
postarei no quadro de informações da empresa onde o socio Jose Antonio Puppio está
diariamente trabalhando e entregaria está informação ao Cartório de Registro Civil e
Notas da Comarca de Jandira – SP. Por ser verdade, firmo o presente. ESTHER
RODRIGUES - RG - CPF
NOTIFICAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. 1011896-69.2019.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni de
Faria, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP - SP. Faz Saber a SILVANA BELMIRO
BOTELHA DO AMARAL (RG nº 18.694.389-1-SSP-SP e CPF sob o nº 068.164.358-77) que CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL,
representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda o lote nº 17 da Quadra ^˜J_˜, do loteamento
denominado Jardim das Anthillas, estando atualmente inadimplente com as parcelas de números 078/180 a
104/180, vencidas entre 18/10/2017 a 18/12/2019. Totalizando a quantia de R$ 34.390,93. Estando a interpelada
em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
paguem as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Ficam a interpelada
Notificada para os termos da ação, bem como cientificada de que após o cumprimento, pagas as custas e
observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. Será
o edital afixado e publicado na forma da lei.
19, 20 e 21/01

COMARCA de SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Salas 2203 - 2205 e 2207 - Centro - CEP
01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da aç ão de USUCAPIÃO, processo nº
1037584-56.2015.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. VIVIAN LABRUNA CATAPANI,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eletropaulo Metropolitana Eletr icidade de São
Paulo S/A, Amin Joao Aur, Afifi Jauhar Aur, Dirce Evangelista Silva de Paula,
Gilberto de Paula, Metalurgica Schioppa ltda, Supermercado Carioca, Lydia Haruko
Hissatuguee, Rosa Hisuko Hissatugue, Maria Cristina Evangelista Coelho da Silva,
Joao Fernandes Coelho da Silva, Salvator Evangelista da S i l v a F i l h o , M a r i a O d i l a
Evangelista Arrojo, Rubens Calmona Arrojo, Celia Evangelista Silva, Maria Lucia
Xavier Evangelista, Maria Mercedes Evangelista Lacerda, Antonio Aparecido
L a c e r d a , L e o n i c e Ve n d r e m e l l o E va n g e l i s t a S i l va , M a r c o A n t o n i o E v angelista,
Josefina Miguel Evangelista Silva, Borbora Aur Jabbur, Ovidia Aur Lima, Rhomes
João Amin Aur, Nabil João Amin Aur, Bahij Amin Aur, Munir Amin Aur, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA, MARLENE ZANUCCELLI ROCHA,
GABRIELA ZANUCCELLI ROCHA ESPINDOLA e ALLAN ZANUCCELLI ROCHA,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Rua Alvaro doVale, 354, Vila Carioca, São Paulo/SP, CEP: 04217-010,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se
o pr es en te ed it al p ara CITA Ç Ã O d o s S U P R A M E N C I O N A D O S p a ra C O N T E S TA REM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerad o r e v e l , c a s o e m q u e s e r á n o m e a d o C U R A D O R E S P E C I A L. S e r á o p r e s e n t e
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2021.
18

e 20/01

e

19/01

Sisu e Prouni abrem inscrições
em fevereiro; Fies, em março
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou na terça-feira
(18) o calendário de inscrições
para os processos seletivos de
ingresso ao ensino superior. Os
estudantes que fizeram o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) já podem se organizar
para concorrer às vagas. A previsão é que os editais dos três pro-

cessos seletivos sejam publicados no Diário Oficial da União
ainda nesta semana.
As inscrições para o Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser feitas do dia 15 ao dia 18 de
fevereiro. Já o prazo de inscrição
para o Programa Universidade para
Todos (Prouni) será de 22 a 25 de
fevereiro. E, no início de março, do

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 8C5B-4FA6-E8DD-EEE8.

dia 8 ao dia 11, poderão se inscrever os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que
este ano oferta 110.925 vagas.
O número de vagas disponíveis no Sisu e no Prouni será divulgado em breve, assim como os
três editais contendo os
cronogramas completos e todos
os critérios dos processos seleti-

vos de 2022.
As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas, exclusivamente,
pela internet. A classificação é feita
com base na nota obtida na edição mais recente do Enem. Pode
concorrer às vagas do Fies quem
fez qualquer uma das edições do
Enem a partir de 2010. (Agencia
Brasil)
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Funvic Educacoin Natal disputará
a Copa Brasil nesta quarta, em BH

Funvic Educacoin Natal
depois de cumprir os protocolos
de isolamento, o grupo poderá
fazer seu primeiro jogo em 2022
pela Copa Brasil.
Adalberto Fragoso acredita
em um jogo bastante duro. “Não

será nada fácil, pois estamos voltando de um isolamento, que acabou influenciando na parte física. Também não podemos deixar
de destacar a força do adversário, que atravessa um ótimo mo-

mento e jogará em casa. Mas vamos com o pensamento de neutralizar as melhores jogadas e
impor nosso ritmo”, afirma.
O auxiliar ainda comenta que
a ausência de João Marcondes
será um motivador para o grupo.
“Estamos todos torcendo muito
pela recuperação dele. Vamos
entrar motivados por isso e querendo bons resultados para dedicar ao João. Vamos jogar para
ele”, explica Adalberto.
Caso consiga superar o time
mineiro, o Funvic Educacoin
Natal enfrentará nas semifinais
o vencedor do duelo entre SesiSP e Vedacit Vôlei Guarulhos. Já
a retomada dos compromissos
pela Superliga 21/22 está marcada para o sábado, dia 22, em
São Paulo. O Funvic Educacoin
Natal enfrentará o Sesi-SP, a partir das 20h, no ginásio da Vila
Leopoldina, partida válida pela
terceira rodada do returno.

Corridas da KZ e de Cadetes
esquentam final de semana das
500 Milhas de Kart

Corrida de bike na Marginal
Pinheiros comemora
aniversário de 468 anos
de São Paulo
Atletas de elite e amadores apaixonados pelo ciclismo
estarão reunidos neste domingo (23) para a prova, que
terá participantes de todas as idades, de 18 a mais de 70
anos. Disputa é, também, uma grande festa para marcar
a data

Foto/Divulgação

O Funvic Educacoin Natal
volta à quadra nesta quarta-feira,
dia 19. O único representante do
Nordeste na principal competição
do país vai a Belo Horizonte para
as quartas de final da Copa Brasil. Oitavo colocado no turno, terá
pela frente o líder Fiat/Gerdau/
Minas, a partir das 19h, na Arena
Minas, com transmissão ao vivo
pelo Canal SporTV. O time será
dirigido pelo auxiliar técnico,
Adalberto Lopes Nobrega Fragoso, uma vez que o técnico João
Marcondes segue internado para
o tratamento da Covid-19.
O surto de Covid-19, aliás,
atrapalhou os planos do Funvic
Educacoin Natal neste começo
de returno. Com vários jogadores e membros da comissão técnica positivados, o time teve de
adiar suas duas primeiras partidas pela Superliga 21/22, diante
do Vôlei Goiás e do Vôlei Brasília, respectivamente. E agora,

Foto/ Gustavo Rabelo

Oitavo colocado no primeiro turno da Superliga 21/22, o time potiguar enfrentará o Fiat/Gerdau/Minas sob o comando do
assistente técnico

Foto/ Divulgação

Provas no Kartódromo de Interlagos estão marcadas para o sábado, véspera da disputa da 25ª edição da principal corrida
do kartismo nacional

500 Milhas de Kart correrá em Interlagos na edição deste ano
Prova mais importante do
kartismo nacional, as 500 Milhas
de Kart pela primeira vez será
realizada no Kartódromo Ayrton
Senna, no complexo do Autódro-

mo de Interlagos, em São Paulo
(SP). E além da prova de longa
duração, marcada para o próximo dia 30 de janeiro, haverá corridas da classe KZ e também en-

tre pilotos da categoria Cadete.
As corridas que servirão de
apoio às 500 Milhas serão realizadas no sábado. Os pilotos da
KZ terão duas corridas de 20
minutos cada, marcada para o
sábado que antecede a disputa da
prova de sete horas de duração,
com a tomada de tempo marcada para o mesmo dia.
A prova entre os pilotos da
classe Cadete contará com programação semelhante a da KZ,
com realização da tomada de tempo e da corrida no sábado, um dia
antes da disputa das 500 Milhas
de Kart. Nesta classe, correrão
algumas das principais promessas
do esporte a motor brasileiro, em
uma disputa de 50 milhas. Lançada em 2016, a prova teve quatro
vencedores diferentes: Gabriel
Gomez (2016), Matheus Ferreira (2017), Lucas Capelossi

(2018), Yuri Morelli (2019)
“Além da disputa das 500
Milhas, que vai reunir alguns dos
mais importantes pilotos do País,
contaremos com duas provas no
sábado. Na KZ, teremos alguns
dos competidores que atuam durante o ano nas competições da
Granja Viana. Já os pilotos da
Cadete terão uma corrida mais
longa. Certamente serão disputas
das mais emocionantes”, disse
Felipe Giaffone, organizador das
500 Milhas de Kart.
A programação das 500 Milhas de Kart será aberta na quinta-feira, enquanto as corridas das
categorias de apoio estão marcadas para 29 de janeiro. Um dia
depois, será realizada a 25ª edição do evento, a primeira em Interlagos. O BandSports exibe a
corrida, enquanto a Band mostrará flashes do evento.

A temporada 2022 do
World Surf League Championship Tour terá dez etapas e a
do Brasil será a oitava. O Oi
Rio Pro apresentado pela Corona retorna ao calendário depois de 2 anos, na data de 23 a
30 de junho em Saquarema, já
na reta final para definir os top5 e as top-5 do ranking, que vão
decidir os títulos mundiais de
2022 em San Clemente.
“A edição inaugural do Rip
Curl WSL Finals foi um grande sucesso”, disse o CEO da
WSL, Erik Logan.
A Rip Curl prossegue com
seu compromisso de apoio ao
surfe profissional, através do
contrato de três anos para a realização do Rip Curl WSL Finals,
com sua segunda edição sendo
anunciada para o mesmo palco
da estreia do evento em 2021.
Pela primeira vez na histó-

ria, todas as etapas do World
Surf League Championship Tour
formarão um calendário único
para as categorias masculina e
feminina, mantendo-se a igualdade na premiação para homens
e mulheres. O novo formato do
CT também apresentará um corte de participantes no meio da
temporada, antes de definir os
classificados para o Rip Curl
WSL Finals em Lower Trestles.
A temporada regular do
WSL CT de 2022 terá 10 eventos passando por sete países, começando em janeiro com a realização da primeira etapa 100% masculina e feminina nas lendárias ondas do maior palco do esporte,
Banzai Pipeline, no Havaí. Outra
atração é o retorno de G-Land, na
Indonésia, após 24 anos para os
homens e onde as mulheres
competirão pela primeira vez.
Já a grande novidade é a es-

Foto/ Matt Dunbar

Rip Curl WSL Finals retorna
para Lower Trestles em 2022

Gabriel Medina
treia de El Salvador no WSL
Championship Tour e os/as
melhores surfistas do mundo
também voltarão ao Brasil após
2 anos, para disputar o Oi Rio
Pro apresentado pela Corona

em Saquarema. A temporada
regular vai até agosto, quando
no Taiti serão definidos os top5 e as top-5 que participarão da
segunda edição do Rip Curl
WSL Finals em setembro.

Panfletagem no caminho da Ciclovia da Marginal
Pinheiros
As bikes vão tomar conta
da Marginal Pinheiros, na capital paulista, neste domingo
(23), por um motivo mais do
que especial. No dia 25, terçafeira, São Paulo completa 468
anos e para comemorar o aniversário da cidade atletas de
elite e amadores apaixonados
pelo ciclismo estarão reunidos
no fim de semana na Storm
Riders. Ao longo do percurso
da prova, que terá entre outras
atrações a travessia da Ponte
Estaiada, a presença de participantes de todas as idades, de
18 a mais de 70 anos. Disputa
e, ao mesmo tempo, uma grande festa para marcar a data, na
competição que passará a integrar o calendário oficial de
eventos da cidade.
A Storm Riders contará
com duas distâncias: 40 km (2
voltas) e 80 km (4 voltas). As
largadas, por pelotões, a partir
das 6h, estão programadas para
o Parque do Povo, começando
pela Elite, seguida pelas diferentes categorias divididas por
idades. Um dos destaques será
a definição do Rei e da Rainha
da Marginal Pinheiros, os mais
velozes da disputa. As inscrições seguem abertas até esta
quinta-feira (20) e podem ser
feitas
no
site www.stormriders.com.br.
O valor é de R$ 359,00.
“Temos feito a divulgação
da prova também nos principais pontos de treino dos ciclistas de São Paulo, como
USP e ciclovia da Marginal
Pinheiros, contando com a
mobilização das principais assessorias esportivas, para que
tenhamos muita disputa e uma
grande festa no domingo para
comemorar o aniversário da
cidade. Para apoiar todos os

participantes a Shimano estará
montando seu Suporte Neutro,
presente nas maiores provas do
mundo”, afirma Matheus Falconi, diretor da Sagaz Esportes,
organizadora da Storm Riders.
Entre as assessorias esportivas da capital paulista com
presença na Storm Riders estão LuluFive, Lagunes, Escaleira, Deluka, Jean Coloca
Cycling Team, Run and Fun By
Ag, Btreino e Medici Assessoria, Velo 48, Ludão e Spin
Sports.
Categorias e retirada dos
kits - A categoria Elite, no masculino e no feminino, será realizada somente na distância de
80 km. Por idade (18 a 29
anos, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44,
45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a
64, 65 a 69 e 70+), os participantes poderão escolher os 40
km ou 80 km. Os cinco melhores de cada categoria nos 80 km
e os três primeiros colocados
nos 40 km receberão troféus.
Haverá, ainda, troféu para a
Volta Mais Rápida Geral, de 20
km (somente para a distância de
80 km).
A retirada dos kits pelos
participantes será na sexta-feira
(21), das 10 às 19h e no sábado (22), das 10h às 15h, na loja
Bike Web (Avenida Imperatriz
Leopoldina, 1287 - Vila Leopoldina). Não haverá entrega de
kits no dia do evento nem após
a realização da competição.
A Storm Riders tem organização da Sagaz Esportes,
com patrocínio da Jungle, Café
Ultracoffe, Shimano, Probiótica e Nordico, com apoio da
Prefeitura da Cidade de São
Paulo e supervisão técnica da
Federação Paulista de Ciclismo. Mais informações:
www.stormriders.com.br

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.

(11) 99653-7522

