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Presidente visita Suriname para
negociar acordos bilaterais

Abraciclo estima produção de
 1,29 milhão de motocicletas neste ano
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São Paulo divulga calendário
de vacinação para crianças

Anvisa libera CoronaVac
para crianças e adolescentes

entre 6 e 17 anos
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,38
Venda:       5,38

Turismo
Compra:   5,39
Venda:       5,54

Compra:   6,09
Venda:       6,09

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

19º C

Sexta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Esporte

Uma vitória de virada, em
um jogo muito disputado, após
1h57min, marcou a estreia de
Marcelo Melo e Ivan Dodig
na edição 2022 do Australian
Open, em Melbourne, na Aus-
trália. A dupla, que joga como
cabeça de chave 9, derrotou
na madrugada de quinta-feira
(20) o francês Adrian Manna-

Melo e Dodig avançam para
a segunda rodada do

Australian Open
rino e o monegasco Hugo
Nys por 2 sets a 1, com par-
ciais de 4/6, 6/3 e 7/5, para
dar o primeiro passo no
Grand Slam. Na próxima ro-
dada, o mineiro e o croata
terão como adversários os
italianos Simone Bolelli e
Fabio Fognini, em data a ser
definida.                    Página 6

Equipe de Fernando Alonso
convida Miguel Costa para

etapa especial do WSK
Neste fim de semana, Mi-

guel Costa irá disputar o WSK
Champions Cup no circuito Sou-
th Garda, em Lonato, na Itália,
com a FA Alonso Kart, equipe
de kart do bicampeão de F1 Fer-
nando Alonso. O jovem piloto
continua como integrante do
Sauber Karting Team, academia
ligada à equipe Alfa Romeo de
Fórmula 1, porém a mesma não
participará desta etapa do WSK.

Com a não participação do
Sauber Karting Team na primeira
etapa do WSK, Miguel Costa foi
liberado para correr pela FA Alon-
so Kart e o jovem piloto abraçou
a oportunidade.             Página 6

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Em um confronto bastante
interessante e com quase todos
os sets equilibrados, o Funvic
Educacoin Natal disputou, na
noite de quarta-feira, as quartas
do final da Copa Brasil. O time
nordestino acabou sendo batido
na Arena Minas, em BH, pelo
Fiat/Gerdau/Minas por 3 a 1, par-
ciais de 25/23, 15/25, 21/25 e
21/25. Apesar do resultado ne-
gativo, o Funvic Educacoin Na-
tal mostrou evolução, especial-

Em jogo disputado, Funvic
Educacoin Natal foi superado

na Copa Brasil, em BH
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Funvic Educacoin Natal

mente diante de um adversário
tão forte, o que deixa o grupo
animado para o returno da Su-
perliga 21/22.

A estreia no principal tor-
neio da América Latina, após dois
adiamentos, será neste sábado
(22), às 20h, no Ginásio do Sesi
Vila Leopoldina, em São Paulo,
quando enfrentará o Sesi/SP pela
terceira rodada da competição.
A equipe potiguar ocupa a oi-
tava colocação.          Página 6

Mil Milhas: Sigma P1
sonha com vitória em
estreia de novo carro

O Sigma P1 G4 está pronto
para ir às pistas. E a estreia será na
prova com o nome mais tradicio-
nal de todo o automobilismo bra-
sileiro: as Mil Milhas Chevrolet
Absoluta, corrida que ocorre nes-
te fim de semana, no autódromo
de Interlagos, em São Paulo (SP).
Será o primeiro desafio da mais
nova criação da equipe Sigma P1,
que representa a quarta geração da
linhagem de protótipos concebi-
dos e fabricados em Araricá (RS).
Vai ser ainda a primeira oportuni-
dade de avaliar o desempenho do
carro que participará de toda a tem-
porada do Império Endurance Bra-
sil, a partir de março.   Página 6
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Sigma G4

Mulheres
afegãs perdem
empregos com

crise
econômica e

menos direitos
Em pequena oficina de cos-

tura em Cabul, a empresária
afegã Sohaila Noori, 29 anos,
observa sua força de trabalho
drasticamente reduzida, de cer-
ca de 30 mulheres costurando
lenços, vestidos e roupas de
bebê.

Alguns meses atrás, antes
de o movimento islâmico li-
nha-dura Taliban retomar o
poder, em agosto, ela empre-
gava mais de 80 pessoas, a
maioria mulheres, em três di-
ferentes oficinas têxteis.

“No passado, tínhamos
muito trabalho a fazer”, disse
Noori, que está determinada a
manter seu negócio funcionan-
do para empregar o máximo de
mulheres possível.     Página 3

Venezuela
tem novo
recorde de
casos de

covid-19 e
acelera
reforço

O presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, anunciou na
quinta-feira (20) que a Vene-
zuela registrou 2.32 mil infec-
tados pelo novo coronavírus
nas últimas 24 horas, batendo
recorde pelo segundo dia con-
secutivo.

“Os especialistas dizem
que o pico das infecções no
país deverá ocorrer entre 30
e 31 de janeiro, ou seja, va-
mos ter crescimento acele-
rado da doença”, disse o go-
vernante à televisão estatal
venezuelana.                 Página 3
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Após a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) ter
aprovado na quinta-feira, (20) o
uso da vacina CoronaVac para
crianças e adolescentes entre 6
e 17 anos, o governador de São
Paulo, João Doria, convocou
uma coletiva para apresentar o
calendário de vacinação de cri-
anças no estado paulista.

Pelo calendário, as crianças
que vivem no estado de São Pau-
lo e tem entre 9 a 11 anos de
idade, sem comorbidades, serão
vacinadas até o dia 30 de janeiro
com a primeira dose. Crianças de
5 a 8 anos, sem comorbidades,
serão vacinadas entre os dias 31
de janeiro e 10 de fevereiro.

As crianças com 5 anos só
poderão tomar o imunizante da

Pfizer/BioNTech, que foi apro-
vado pela Anvisa em dezem-
bro do ano passado. As crian-
ças com comorbidades, defi-
ciências, indígenas ou
quilombolas e que tem entre 5
e 11 anos já estão sendo vaci-
nadas e poderão fazê-lo até o
dia 10 de fevereiro.

O cronograma completo de
vacinação pode ser consulta-
do no site
www.vacinaja.sp.gov.br. O es-
tado de São Paulo tem cerca
de 4,3 milhões de crianças com
idade acima de 5 anos.

Segundo Doria, a vacinação
de crianças vai ocorrer nos
mais de 5 mil postos de saúde
do estado, além de em 300 es-
colas.                      Página 2

Governo define reajustes de
benefícios e contribuições

previdenciários
Portaria do Ministério do

Trabalho e Previdência define
os índices de reajustes dos be-
nefícios pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), bem como valores e
respectivas alíquotas de contri-
buição pagos por beneficiários
e segurados do Regime Próprio
de Previdência Social (RPS) da
União, a partir de janeiro de

2022. O texto foi publicado  na
quinta-feira (20) no Diário
Oficial da União.

A portaria nº 12 apresenta,
também, reajustes relativos aos
demais valores constantes do
RPS, como a tabela de contribui-
ção de segurados empregado,
empregado doméstico e traba-
lhador avulso, para pagamento de
remuneração.               Página 3

Autoridades exigem da
Vale novas ações de proteção

a 18 barragens
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Após a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) ter aprovado na quinta-
feira, (20) o uso da vacina Co-
ronaVac para crianças e ado-
lescentes entre 6 e 17 anos, o
governador de São Paulo,
João Doria, convocou uma
coletiva para apresentar o ca-
lendário de vacinação de cri-
anças no estado paulista.

Pelo calendário, as crian-
ças que vivem no estado de
São Paulo e tem entre 9 a 11
anos de idade, sem comorbi-
dades, serão vacinadas até o
dia 30 de janeiro com a pri-
meira dose. Crianças de 5 a 8
anos, sem comorbidades, se-
rão vacinadas entre os dias 31
de janeiro e 10 de fevereiro.

As crianças com 5 anos só
poderão tomar o imunizante
da Pfizer/BioNTech, que foi

aprovado pela Anvisa em de-
zembro do ano passado. As
crianças com comorbidades,
deficiências, indígenas ou qui-
lombolas e que tem entre 5 e
11 anos já estão sendo vaci-
nadas e poderão fazê-lo até o
dia 10 de fevereiro.

O cronograma completo
de vacinação pode ser con-
sultado no site
www.vacinaja.sp.gov.br. O
estado de São Paulo tem cer-
ca de 4,3 milhões de crianças
com idade acima de 5 anos.

Segundo Doria, a vacina-
ção de crianças vai ocorrer
nos mais de 5 mil postos de
saúde do estado, além de em
300 escolas.

Vacinado
Pouco antes da coletiva ter

início, o estudante Caetano

Moreira, de 9 anos, foi a pri-
meira criança do estado a ser
vacinada com a CoronaVac,
imunizante contra a covid-19
produzido pelo Instituto Bu-
tantan e pelo laboratório chi-
nês Sinovac.

Além de Caetano, mais 99
crianças foram imunizadas
nesta quinta-feira na Escola
Estadual Brigadeiro Faria
Lima, na zona oeste da capi-
tal paulista.

São Paulo iniciou a vaci-
nação de crianças na sema-
na passada, utilizando o imu-
nizante da Pfizer/BioNTech.
A primeira criança a ser va-
cinada no país foi o menino
Davi, um indígena xavante
de 8 anos que mora em Pira-
cicaba, no interior do estado

de São Paulo.

Doses em estoque
Até quinta-feira, apenas a

vacina Pfizer/BioNTech esta-
va aprovada para ser utiliza-
da na faixa etária de 5 a 11
anos. Com a aprovação da
CoronaVac para uso em cri-
anças acima dos 6 anos, com
exceção das imunossuprimi-
das, São Paulo vai poder adi-
antar o seu calendário, já que
tem 15 milhões de doses des-
se imunizante armazenadas e
disponíveis para uso.

Com essa quantidade de
doses, São Paulo conseguirá
imunizar todas as crianças aci-
ma dos 5 anos que vivem no
estado e ainda repassar o res-
tante das doses o que daria

cerca de 7 milhões de doses
para o Ministério da Saúde,
caso ele deseje utilizá-las na
campanha de vacinação no
restante do país.

Caso o ministério não
queira adquirir essas doses,
elas poderão ser repassadas
para os governos estaduais que
desejarem adquiri-las. De acor-
do com Doria, as crianças de
São Paulo serão vacinadas no
prazo de três semanas.

A vacina CoronaVac que
será aplicada nas crianças é a
mesma que foi utilizada em adul-
tos. São duas doses, com inter-
valo de 28 dias entre elas. Já a
da Pfizer/BioNTech tem uma
dosagem menor para essa faixa
etária, foi aprovada para crian-
ças acima dos 5 anos e é aplica-

da no prazo de oito semanas.

Aumento de internações
Na quinta-feira, em entre-

vista coletiva, Doria informou
que a vacinação para crianças
é fundamental já que o estado
observou um aumento de 61%
nas internações em estado gra-
ve de menores de 18 anos nos
últimos dois meses.

Segundo o governo pau-
lista, no dia 15 de novembro
de 2021 existiam 106 pacien-
tes menores de 18 anos inter-
nados em estado grave no es-
tado de São Paulo por causa
da covid-19. Já na última se-
gunda-feira (17), esse núme-
ro subiu para 171 internações
em unidades de terapia inten-
siva (UTI).  (Agência Brasil)

Governo de SP assina concessão de áreas
turísticas do Cantareira e Horto Florestal

O Governador João Doria
assinou na quarta-feira (20) o
contrato de concessão das áre-
as de uso público dos parques da
Cantareira e Alberto Lofgren –
Horto Florestal, ambos na capi-
tal. A concessionária Urbia
Águas Claras será responsável
pela zeladoria, manutenção e
operação dos serviços pelos
próximos 30 anos, com investi-
mentos mínimos de R$ 45,5
milhões, dos quais R$ 31 mi-
lhões deverão ser aplicados até
2028.

“Estamos dando continuida-
de ao programa de concessão de
parques do Governo de São Pau-
lo em uma iniciativa pioneira e
com toda a perspectiva de con-
tinuarmos em uma trajetória de
sucesso”, afirmou Doria. “Nes-
tas concessões, temos a obser-

vância de princípios de proteção
ambiental e os valores de um
governo que respeita as condi-
ções ambientais. E o setor pri-
vado tem condições de investir
mais e melhor”, reforçou.

Os parques ficam na zona
norte de São Paulo e abrangem
também o município de Mairi-
porã. Os destaques são a visita-
ção ao mirante da Pedra Gran-
de, a mais de mil metros de alti-
tude na Serra da Cantareira, e o
Museu da Madeira, no Horto
Florestal. Ambos fazem parte da
Reserva da Biosfera do Cinturão
Verde da Cidade de São Paulo,
trecho integrante da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica.

Antes da pandemia, os dois
parques recebiam mais de 1,6
milhão de visitantes por ano. “A
concessão estimula investimen-

tos, consolida o ecoturismo,
fortalece o patrimônio ambien-
tal e melhora o serviço aos visi-
tantes. Enquanto isso, o poder
público utiliza os recursos para
impulsionar a preservação da bi-
odiversidade”, disse o Secretá-
rio de Infraestrutura e Meio
Ambiente, Marcos Penido.

A Urbia Águas Claras ficará
responsável pelos serviços de
limpeza, manejo e vigilância pa-
trimonial, modernização das es-
truturas existentes e aumento da
oferta de serviços, além de con-
servação e manutenção dos es-
paços. A área de concessão cor-
responde a 3,6% do espaço to-
tal dos parques e é restrita a lo-
cais de uso público.

Programa de concessões
Desde 2019, o Governo de

São Paulo concedeu seis parques
à iniciativa privada: Capivari e
Horto Florestal (ambos em
Campos do Jordão); Caminhos
do Mar (Baixada Santista); e
Zoológico, Zoo Safari e Jardim
Botânico (todos na capital). Em
três anos, o Estado registrou
desoneração de R$ 10,7 bilhões
com um pacote de concessões
que incluem rodovias, aeropor-
tos e parques.

O edital de concessão dos
parques Água Branca, Villa Lo-
bos e Cândido Portinari, todos
na capital, também está aber-
to. São Paulo possui cerca de
4,6 milhões de hectares de áre-
as protegidas, e o Estado gasta
mais de R$ 150 milhões por
ano em manutenção, conserva-
ção, infraestrutura, limpeza e
vigilância.

Governo investe R$ 139 milhões em
obras para a Baixada Santista

O Vice-Governador Rodri-
go Garcia anunciou, na quinta-
feira (20), um total de R$ 139,2
milhões em investimentos para
novas obras na Baixada Santis-
ta. Os recursos foram autoriza-
dos durante visita aos municí-
pios de Itanhaém e São Vicente
e serão aplicados na constru-
ção de um novo pronto socor-
ro, projetos de macrodrenagem
e obras na área da Educação e
infraestrutura urbana.

Os investimentos incluem
ainda as obras da Rodovia dos
Imigrantes, que acabaram de ser
iniciadas e contarão com inves-
timento de R$ 52,3 milhões
para remodelar a entrada de São
Vicente. Rodrigo Garcia tam-
bém anunciou a implantação de
condomínio do Programa Vida
Longa, fez a entrega de títulos
de regularização de imóveis e
de cartões do Bolsa do Povo
Educação.

“Hoje temos vários anúnci-
os importantes, iniciando pela
remodelação da entrada de São
Vicente, através da Rodovia dos
Imigrantes; uma obra de R$ 52
milhões que começou nesta se-
mana. Também teremos a cons-
trução de um novo pronto so-
corro municipal em São Vicen-
te, com aporte do Estado de R$
12 milhões. E ainda quase R$
45 milhões em recursos para
drenagem urbana para enfrenta-
mento de enchentes e alagamen-
tos”, destacou Rodrigo Garcia.

O Governo de SP vai liberar
R$ 44,8 milhões para que o
município de São Vicente pos-
sa viabilizar o plano municipal
de macrodrenagem, sendo que
a prefeitura deverá apresentar
o projeto para posterior for-
malização do convênio com o
Estado. Os anúncios incluem
ainda R$ 12 milhões para
construção de um novo pron-
to socorro e outros R$ 700 mil
a serem aplicados em obras de
infraestrutura urbana, também
em São Vicente.

Itanhaém receberá R$ 10,6
milhões para obras de drena-
gem na margem direita da pista
do aeroporto; R$ 835 mil para
a construção de um Centro de

Saúde, no âmbito do Programa
Qualivida; R$ 2 milhões para
obras de pavimentação por
meio do Programa Nossa Rua;
além de R$ 400 mil para refor-
ma e ampliação de uma escola.

No total, os repasses auto-
rizados por Rodrigo Garcia so-
mam R$71,3 milhões em obras
nos dois municípios.

Educação
O Vice-Governador iniciou

a agenda na Baixada Santista
com a entrega de uma unidade
do Programa Creche Escola, no
município de Itanhaém. Com
capacidade para atender 130
crianças de 0 a 5 anos, a obra
recebeu investimento de R$ 1,9
milhão da Secretaria da Educa-
ção do Estado e da prefeitura.
A Creche Municipal Professo-
ra Itailde Silva Castro Bragante
é a 172ª entregue pelo Gover-
no de SP na atual gestão.

Rodrigo Garcia ainda anun-
ciou R$ 15,6 milhões para in-
vestimentos na área da Educa-
ção, por meio do Plano de
Ações Integradas do Estado de
São Paulo (Painsp). Os muni-
cípios que receberão os bene-
fícios são Itanhaém, Peruíbe,
Mongaguá e São Vicente. Os
recursos serão aplicados na
construção de uma creche e
ampliação de outras três já
existentes, adequação da rede
elétrica para climatização de 11
escolas estaduais e cobertura
de quadras de mais três unida-
des escolares.

Também foi realizada a en-
trega de mais de 600 cartões do
Bolsa do Povo Educação – Es-
tudantes durante a visita aos
municípios da Baixada. Em
2021, o programa atendeu 190
pessoas na cidade de Itanhaém
e 435 em São Vicente, totali-
zando cerca de R$ 25 mil em
benefícios pagos. Ao receber o
cartão, é necessário realizar o
desbloqueio pelo portal do Bol-
sa do Povo
(www.bolsadopovo.sp.gov.br)
ou pelo telefone 0800 7979
800. O cartão pode ser utili-
zado na função débito em es-
tabelecimentos comerciais

ou para saques em terminais de
no autoatendimento do Banco
do Brasil.

Habitação
O Governo de São Paulo

anunciou a implantação do Pro-
grama Vida Longa em Itanhaém,
voltado à moradia de idosos
que vivem sozinhos em situação
de vulnerabilidade. O condomí-
nio terá de 21 a 28 unidades ha-
bitacionais, dependendo do
tamanho do terreno. Cada
imóvel contará com cozinha,
sala de estar e dormitório
conjugados, banheiro e área
de serviço. Os idosos devem
ter renda de até dois salários
mínimos, residir há pelo me-
nos dois anos no município,
além de terem autonomia para
realizar tarefas diárias.

O Vida Longa é uma ação
conjunta entre a Secretaria de
Estado da Habitação, a CDHU
e a Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Social, articula-
da com os municípios. As cida-
des participantes são responsá-
veis pela indicação dos benefi-
ciários potenciais, doação de
terrenos e gestão e manutenção
do empreendimento após a en-
trega. O investimento é a fundo
perdido e o morador não paga
taxa de ocupação, nem contas
de água e luz.

Rodrigo Garcia também re-
alizou a entrega de títulos de
propriedade, cujos imóveis fo-
ram regularizados pelo Progra-
ma Cidade Legal, em parceria
com a prefeitura de Itanhaém.
No total, são 61 imóveis regu-
larizados no núcleo Jardim
Fazendinha, sendo que 48 fo-
ram entregues nesta quinta-
feira e os demais serão libe-
rados pelo cartório nos pró-
ximos dias. Já em São Vicen-
te houve a liberação de ordens
de serviços do programa Ci-
dade Legal para início de regu-
larização fundiária em cinco
núcleos, com investimentos de
R$ 398 mil para beneficiar
mais de 3, 8 mil famílias.

Rodovia dos Imigrantes
Rodrigo Garcia encerrou a

agenda na Baixada Santista
com uma visita ao canteiro de
obras para a modernização de
sete quilômetros da Rodovia
dos Imigrantes (SP 160), na
entrada da cidade de São Vi-
cente. A intervenção, que re-
cebe invest imentos de R$
52,3 milhões, está sendo rea-
lizada no âmbito do Programa
de Concessões Rodoviárias
do Governo do Estado de São
Paulo e executada pela con-
cessionária Ecovias, sob fis-
calização da ARTESP – Agên-
cia de Transporte do Estado
de São Paulo. As obras em
São Vicente deverão gerar
800 empregos diretos e indi-
retos e beneficiarão direta-
mente mais de 700 mil habi-
tantes da cidade e do municí-
pio de Praia Grande.

Estão previstas a remode-
lação do trecho urbano do
principal portal municipal,
com a implantação de uma via
marginal para segregar o trá-
fego urbano e rodoviário, e a
adequação dos acessos de en-
trada e saída de São Vicente.
Serão realizadas também me-
lhorias no sistema de drena-
gem, com a construção de um
canal para captação de água
no km 65, local com históri-
co de ocorrências de alaga-
mento, o que permitirá o es-
coamento das águas da chuva
para o canal do Mar Pequeno.
Com as alterações viárias,
será viabil izado ainda um
novo ponto de parada de ôni-
bus no local.

O projeto prevê também a
implantação de novos postes
de iluminação, entre os km
62,5 e 68, instalados a cada
35 metros, nas alças de aces-
sos e passagens inferiores
dos kms 65,5 e 66,9, em am-
bos os sentidos, e na ciclo-
via existente entre os km 62,5
e 65. Uma quadra poliespor-
tiva e um novo Ecoponto se-
rão construídos sob o Viadu-
to Mário Covas. Ainda será
instalado sistema de monito-
ramento com câmeras  em
todo o trecho, incluindo a ci-
clovia e as alças de acesso.

CÂMARA (São Paulo)
Ex-senador (3 mandatos) e vereador Suplicy segue se quei-

xando do Lulismo que não reconhece sua história de vida e de
lutas

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes (MDB) segue construindo sua marca na cida-

de que fará 468 anos em 25 janeiro. “Capital mundial da vacina-
ção”

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Católica e deputada, Janaína segue indignada com o Jair Bol-

sonaro citar a evangélica e ministra Damaris pra disputa do Se-
nado

.
GOVERNO (São Paulo)
Presidenciável João Doria (PSDB liberal de centro) segue

apostando tudo na vacinação de crianças e jovens com sua Coro-
navac

.
CONGRESSO (Brasil)
Alguns deputados federais do PSDB, que foi do Alckmin pós-

Covas, seguem - com FHC - jogando contra o governador João
Doria

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro segue ‘jogando de mão e dando cartas’ no PL

do ex-colega e ex-deputado federal (SP), o profissional Costa
Neto

.
PARTIDOS
Amanhã, Leonel Brizola completaria 100 anos. Fundador do

PDT, foi dono absoluto do partido. Disputou a Presidência con-
tra ...

.
POLÍTICOS
... Lula (dono do PT), até ser levado pra ser vice em 1998.

Perdeu não só aquelas eleições, como a moral que tinha na polí-
tica ...

.
(Brasil)
... brasileira. O que resta daquele PDT é mais uma candidatu-

ra do Ciro Gomes. O que vai acontecer com o ex-tucano Alck-
min ?

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

(São Paulo - Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com -
recebeu a Medalha Anchieta (Câmara municipal - São Paulo) e o
Colar de Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo)

.
Email  @cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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Mulheres afegãs
perdem empregos

com crise econômica
e menos direitos

Em pequena oficina de costura em Cabul, a empresária afegã
Sohaila Noori, 29 anos, observa sua força de trabalho drastica-
mente reduzida, de cerca de 30 mulheres costurando lenços, ves-
tidos e roupas de bebê.

Alguns meses atrás, antes de o movimento islâmico linha-
dura Taliban retomar o poder, em agosto, ela empregava mais de
80 pessoas, a maioria mulheres, em três diferentes oficinas têx-
teis.

“No passado, tínhamos muito trabalho a fazer”, disse Noori,
que está determinada a manter seu negócio funcionando para
empregar o máximo de mulheres possível.

“Tínhamos diferentes tipos de contratos, podíamos pagar fa-
cilmente um salário aos nossos mestres alfaiates e a outros tra-
balhadores, mas atualmente não temos contratos.”

Com a economia do Afeganistão em profunda crise - bilhões
de dólares em ajuda e reservas foram cortados, e a população
comum têm pouco dinheiro até mesmo para o básico - empresas
como a de Noori estão lutando para se manter de pé.

Para piorar a situação, o Talibã só permite que mulheres tra-
balhem sujeitas à sua interpretação da lei islâmica, levando algu-
mas a deixar os empregos por medo de punição, uma vez que o
grupo restringiu severamente a liberdade feminina quando go-
vernou pela primeira vez o país.

Direitos duramente conquistados nas últimas duas décadas
foram rapidamente revertidos. Relatórios de especialistas em
direitos internacionais e organizações trabalhistas desenharam
nesta semana um quadro sombrio para o emprego feminino e o
acesso ao espaço público.

Embora a crise econômica esteja atingindo todo o país - com
algumas agências prevendo que isso deixará quase toda a popula-
ção na pobreza nos próximos meses— o efeito é sentido des-
proporcionalmente pelas mulheres.

Os níveis de emprego entre afegãs caíram cerca de 16% no
terceiro trimestre de 2021, de acordo com estudo da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) divulgado na quarta-feira
(19). No caso dos homens, a queda foi 6%.

Para as trabalhadoras da oficina de Noori, a oportunidade de
ganhar algum dinheiro supera outras preocupações.

“Principalmente nossas famílias estão preocupadas com nossa
segurança. Nos ligam repetidamente quando não chegamos em
casa a tempo, mas todos continuamos trabalhando porque temos
problemas econômicos”, disse Lailuma, que forneceu apenas um
nome por temer pela segurança.

Outra trabalhadora, Saleha, agora sustenta toda a família.
“Minha renda mensal é de cerca de mil afeganes (US$ 10), e sou
a única pessoa que trabalha na famíllia. Infelizmente, desde que
o Talibã chegou ao poder, não há praticamente nenhuma renda.”
(Agencia Brasil)

Venezuela tem novo
recorde de casos de

covid-19 e acelera reforço
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na quin-

ta-feira (20) que a Venezuela registrou 2.32 mil infectados pelo
novo coronavírus nas últimas 24 horas, batendo recorde pelo
segundo dia consecutivo.

“Os especialistas dizem que o pico das infecções no país de-
verá ocorrer entre 30 e 31 de janeiro, ou seja, vamos ter cresci-
mento acelerado da doença”, disse o governante à televisão es-
tatal venezuelana.

Maduro afirmou que a variante Ômicron tem aumentando e
que, apesar de não ser mais letal, é importante continuar a apli-
car medidas preventivas e a vacinar a população.

“Passamos de cinco casos positivos de covid-19 por cada
100 mil habitantes para 20 contágios por cada 100 mil nessa
quarta-feira”.

Segundo o presidente, todas as pessoas que receberam a se-
gunda dose da vacina contra a covid-19 há seis meses devem to-
mar a dose de reforço.

Ele informou que a Venezuela estuda a retomada de sete dias
de confinamento restrito, seguido de sete dias de flexibilização
controlada.

“Eu quero manter o país como está, aberto, trabalhando, com
aulas presenciais, vamos manter a abertura, avaliação, vacinação,
os cuidados em todos os estados e municípios. Vamos manter o
trabalho, a educação, tudo avançando. Essa é a linha”, disse o
chefe de Estado.

O Ministério da Saúde da Venezuela enviou circular aos ór-
gãos de saúde do país modificando o programa de aplicação da
dose de reforço da vacina.

O documento orienta que, devido ao “aumento exponencial”
de casos, a terceira dose deve ser aplicada em todas as pessoas
que solicitarem, em qualquer centro de vacinação, independen-
temente da idade, ocupação ou fatores associados.

O país iniciou a imunização de reforço, ou terceira dose, das
vacinas russa Sputnik V e da chinesa Sinopharm, dando priorida-
de aos profissionais de saúde.

O programa inicial, agora modificado, previa que a partir de
fevereiro, os venezuelanos com mais de 18 anos poderiam ir aos
centros de vacinação para receber o reforço, desde que tivessem
recebido a segunda dose há seis meses.

Na Venezuela estão oficialmente confirmados 460,95 mil
casos de covid-19. Há ainda 5,38 mil mortes associadas ao novo
coronavírus, desde o início da pandemia.

Desde março de 2020 a Venezuela está em confinamento pre-
ventivo por causa da covid-19, adotando sistema de sete dias de
flexibilização, seguidos de sete dias de confinamento rigoroso.

Em novembro e dezembro de 2021, a quarentena foi flexibi-
lizada, devido à realização de eleições municipais e regionais e à
época natalícia. (Agencia Brasil)

A produção de motocicletas
deve atingir 1,29 milhão de uni-
dades neste ano, volume 7,9%
maior do que a produção de
2021 no Polo Industrial de Ma-
naus (1.195.149 unidades). As
vendas devem chegar a 1,23 mi-
lhão de motocicletas, com alta
de 6,4% em relação a 2021,
quando o total negociado ficou
em 1.156.074 unidades.

As exportações deverão to-
talizar 54 mil unidades, alta de
1% sobre o volume do ano pas-
sado, quando foram vendidas
para o exterior 53.476 motoci-
cletas, conforme projeções
apresentadas na quinta-feira (20)
pela Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bici-
cletas e Similares (Abraciclo).

Segundo o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian,
as projeções de crescimento
confirmam o cenário de recu-
peração gradativa da indústria
de motocicletas, que vem re-
tomando os volumes anterio-
res à pandemia. “Esperamos
um cenário mais estável neste
ano para atingirmos novamen-
te os patamares de 2015, quan-
do a produção ficou em 1,2 mi-

lhão de unidades.”
Entre os fatores determinan-

tes para a continuidade do cres-
cimento estão o avanço dos ser-
viços de entrega de produtos e
o maior uso da motocicleta nos
deslocamentos urbanos, em ra-
zão do aumento dos preços dos
combustíveis e da disponibilida-
de de crédito.

Para a Abraciclo, existem,
porém, variáveis que podem in-
fluenciar esse desempenho,
como o aumento dos casos da
variante Ômicron e da gripe
H3N2, que podem afastar os tra-
balhadores de seus postos e as-
sim impactar a produção.

Além disso, a Abraciclo teme
que instabilidades do cenário
macroeconômico influenciem o
setor, desde o abastecimento e
reorganização das cadeias pro-
dutivas até a alta nas taxas de ju-
ros e do frete. “Também acom-
panhamos outros movimentos
do cenário político e econômi-
co que podem afetar o poder de
compra do consumidor e impac-
tar negativamente a demanda por
motocicletas”, disse Fermanian.

Desempenho em 2021
De acordo a Abraciclo, a

indústria de motocicletas fe-
chou 2021 com produção de
1,19 milhão de unidades, alta
24,2% na comparação com o
ano anterior, quando foram fa-
bricadas 961.986 unidades. O
volume ficou 2% abaixo da ex-
pectativa da associação, que
previa fabricar 1,22 milhão de
motocicletas.

Marcos Fermanian disse
que havia possibilidade de atin-
gir a meta, mas lembrou que o
setor enfrentou a segunda onda
de covid-29 em Manaus, no iní-
cio de 2021, quando deixaram
de ser produzidas cerca de 100
mil motocicletas, e as restri-
ções implantadas nas linhas de
produção para evitar a dissemi-
nação da doença. “O maior dis-
tanciamento entre as pessoas
nos postos de trabalho, por
exemplo, aumenta o tempo de
fabricação”, afirmou. “E é im-
portante ressaltar que todas as
medidas estão mantidas, pois a
prioridade é a saúde e seguran-
ça do colaborador.”

As vendas totalizaram
1.156.074 unidades, alta de
26,3% na comparação com
2020 (915.157 motocicletas).
O número foi reflexo das difi-

culdades para atingir a deman-
da devido às limitações nas li-
nhas de produção. Segundo Fer-
manian, existe atualmente fila
de espera de 30 dias para mo-
delos de baixa cilindrada e
scooters. “A tendência para os
próximos meses é de normali-
zação. Todas as associadas es-
tão se esforçando para atender
ao consumidor que espera, quer
e precisa de uma motocicleta
nova”, enfatizou o presidente da
Abraciclo.

De acordo com o balanço,
as exportações somaram
53.476 unidades, o que corres-
ponde a aumento de 58,4% em
relação a 2020 (33.750 unida-
des). De acordo com levanta-
mento do portal de estatísticas
de comércio exterior Comex
Stat, que registra os embarques
totais de cada mês, analisados
pela Abraciclo, a Argentina foi
o principal mercado, com
16.119 unidades exportadas e
28,7% do volume total negoci-
ado. Em segundo lugar , ficou a
Colômbia (12.541 motocicle-
tas e 22,4% das exportações),
seguida pelos Estados Unidos
(11.642 unidades e 20,8%).
(Agencia Brasil)

Programa Modernização do Mercado
Hortigranjeiro tem 1º boletim

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) regis-
trou oferta recorde de batata
nas centrais de Abastecimento
(Ceasas), no mês de dezembro.
De acordo com o 1º Boletim
do Programa Brasileiro de
Modernização do Mercado
Hortigranjeiro (Prohort), di-
vulgado na quinta-feira (20)
pela companhia, o cenário
proporcionou queda de preços
em quase todos os mercados
atacadistas analisados.

A exceção foi apenas Rio
Branco (AC), onde houve alta
mensal de 8,11%. Nas demais,
as reduções chegaram a
36,86% em Curitiba (PR), 30%
no Rio de Janeiro, 27,3% em
São Paulo, 22,92% em Belo
Horizonte e 15,23% em Cam-
pinas (SP), detalha o boletim.
Com isso, a batata foi vendida,
em média, a R$ 0,77 o quilo no
Rio de Janeiro e a R$ 1,48 em
Belo Horizonte, estados onde
a hortaliça saiu mais barata.  Ain-
da segundo o levantamento, ou-
tros mercados também apresen-
taram cotações mais baixas. É o
caso de Brasília (4,21%), do

Recife (4%) e de Fortaleza
(3,77%).

O Boletim Prohort faz le-
vantamento de dados estatísticos
da Conab, tendo por base nove
das principais centrais de abas-
tecimento do país. Entre as hor-
taliças e frutas analisadas estão
alface, batata, cebola, cenoura,
tomate, banana, laranja, maçã,
mamão e melancia.

A cebola segue registrando
preços altos em todas as Cea-
sas avaliadas. Esses aumentos
superaram a margem de 30%
em pelo menos três mercados
atacadistas: Recife (37,44%),
Rio de Janeiro (32,29%) e Bra-
sília (30,08%). A alta do pro-
duto ficou em 24,69% na Ceasa
de Rio Branco; 23,50% na de
Curitiba; 20,79% em São Pau-
lo; 20,10% em Campinas; 20%
em Fortaleza; e 19,68% em
Belo Horizonte.

De acordo com o diretor de
Política Agrícola e Informações
da Conab, Sergio De Zen, os re-
sultados mostram que está em
curso um realinhamento de pre-
ços, uma vez que o país expor-
tou, ano passado, volume maior

que o registrado nos outros anos.
Na avaliação do diretor, isso in-
dica “recuperação de mercados
existentes e abertura de novos”.

Situação semelhante foi ob-
servada nas frutas. “Laranja e
melancia estão em queda, en-
quanto banana e mamão estão
em alta. Isso é típico de fatores
sazonais”, informou De Zen re-
ferindo-se à compensação des-
ses produtos para o equilíbrio
dos índices inflacionários. O
boletim registrou baixa nos pre-
ços da melancia, graças à maior
oferta do produto no último mês
de dezembro.

De acordo com a Conab, o
aumento de preço da banana foi
causado pela “menor produção
da variedade prata, por proble-
mas climáticos e pelas exporta-
ções, que continuaram aqueci-
das”. No caso do mamão, além
da queda na oferta, principal-
mente da variedade formosa,
houve “aumento no valor dos in-
sumos para produção, doenças
fúngicas em decorrência das
chuvas e as exportações, que
aumentaram novamente”. A de-
manda segue regular para outras

frutas típicas de fim de ano,
como é o caso da ameixa e do
pêssego. “O volume foi bem ab-
sorvido no varejo”, diz o levan-
tamento.

Segundo a gerente de Estudos
do Mercado Hortigranjeiro da
Conab, Joyce Fraga, a laranja foi
a única fruta que teve redução na
comercialização externa, na com-
paração com 2020. “A redução foi
de 49% em relação ao ano anteri-
or. Em termos financeiros, a re-
dução ficou em 78%”.

Alface
O diretor de Política Agríco-

la informou que houve casos de
produtos que apresentaram
“comportamentos erráticos”,
devido a “fatores como intensi-
dade de chuvas ou de granizo em
cada região do país”.

Esses produtos têm “com-
portamento de oferta completa-
mente diferente, o que faz com
que preços flutuem de maneira
disforme no total do país”. É o
caso da alface que, segundo
Joyce, mesmo diante da flutua-
ção registrou aumento de 8% na
oferta. (Agencia Brasil)

Edital de privatização da
Codesa será publicado hoje

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) publica  nesta sex-
ta-feira (21) o edital  do leilão
de privatização da Companhia
Docas do Espírito Santo (Co-
desa). O evento, que prevê a
transferência do controle da
companhia e a concessão dos
portos de Vitória e Barra do
Riacho, localizados no litoral
capixaba, está previsto para
ocorrer no dia 25 de março, na
bolsa de valores, B3.

A Codesa é empresa pública

federal responsável por adminis-
trar e explorar comercialmente
os portos organizados de Vitória
e Barra do Riacho. O texto do
edital, assim como a Minuta do
Contrato de Concessão, foi apro-
vado pela Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq)
e o texto do edital elaborado pelo
BNDES, no dia 14 deste mês.

O contrato prevê a conces-
são dos portos por 35 anos, pror-
rogável por mais cinco anos. De
acordo com o BNDES, a previ-
são é que sejam investidos R$

334,8 milhões, além de aproxi-
madamente R$ 1 bilhão para cus-
tear as despesas operacionais.

Os estudos realizados pelo
banco indicam que o Porto de
Vitória, localizado na capital do
estado, tem potencial para do-
brar a movimentação de cargas,
de 7 milhões de toneladas para
14 milhões de toneladas por ano
ao longo da concessão.

Já o Porto de Barra do Ria-
cho é especializado no embar-
que de celulose e tem movi-
mentação atual de 8 milhões

de toneladas por ano. O porto
conta com dois berços de
atracação dedicados à movi-
mentação de granel líquido e
acessos terrestres ferroviário e
rodoviário.

Segundo o banco, a conces-
são do terminal pode trazer
oportunidades para exploração
de novas áreas, vez que, dos 860
mil metros quadrados de área
total disponível, 522 mil me-
tros quadrados são greenfield
(ainda a serem utilizados).
(Agencia Brasil)

Governo define reajustes de benefícios e
contribuições previdenciários

Portaria do Ministério do
Trabalho e Previdência define
os índices de reajustes dos be-
nefícios pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), bem como valores e
respectivas alíquotas de con-
tribuição pagos por beneficiá-
rios e segurados do Regime
Próprio de Previdência Social
(RPS) da União, a partir de ja-
neiro de 2022. O texto foi pu-
blicado  na quinta-feira (20) no
Diário Oficial da União.

A portaria nº 12 apresenta,
também, reajustes relativos aos
demais valores constantes do
RPS, como a tabela de contri-
buição de segurados empregado,
empregado doméstico e traba-
lhador avulso, para pagamento

de remuneração.
O reajuste dos benefícios

pagos pelo INSS a partir de 1º
de janeiro de 2022 será de
10,16%. A tabela detalha os per-
centuais de aumentos que serão
aplicados nos benefícios com
data de início a partir de janeiro
de 2021. Esses reajustes serão
aplicados também nas pensões
especiais pagas às vítimas da sín-
drome da talidomida; às pesso-
as atingidas pela hanseníase; e
ao auxílio especial mensal para
jogadores sem recursos ou com
recursos limitados.

O valor mínimo dos salários
de benefício e de contribuição
pagos a partir de 1º de janeiro
de 2022 não poderá ser inferior
a R$ 1.212 nem superiores a R$

7.087,22. O mesmo valor míni-
mo será aplicado para benefíci-
os de prestação continuada pa-
gos pelo INSS correspondentes
a aposentadorias; auxílio por in-
capacidade temporária e pensão
por morte (valor global); apo-
sentadorias dos aeronautas; pen-
são especial paga às vítimas da
síndrome da talidomida; e auxí-
lio reclusão.

Também será de R$ 1.212 o
valor da pensão especial paga aos
dependentes das vítimas de he-
modiálise da cidade de Caruaru
no Estado de Pernambuco; do
amparo social ao idoso e à pes-
soa com deficiência; e da renda
mensal vitalícia.

Os valores dos benefícios
concedidos ao pescador, ao mes-

tre de rede e ao patrão de pesca
“deverão corresponder, respec-
tivamente, a uma, duas e três ve-
zes o valor de R$ 1.212”. Já o
benefício devido aos seringuei-
ros e seus de pendentes será de
R$ 2.424.

O valor da cota do salário-
família por filho ou equiparado
de qualquer condição, até 14
anos de idade, ou inválido de
qualquer idade, a partir de 1º de
janeiro de 2022, é R$ 56,47
para segurados com remunera-
ção mensal (valor total do res-
pectivo salário de contribuição,
ainda que resultante da soma dos
salários de contribuição corres-
pondentes a atividades simultâ-
neas) não superior a R$
1.655,98. (Agencia Brasil)
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estiver.
FLAVIO CLAUDINO FERREIRA, BRASILEIRO (A), METALURGICO, CPF
094.055.298-11 CI: 16.528.239 SSP, Solteiro(a) e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 23, LOCALIZADO NO 2º
ANDAR, BLOCO 07, EDIFICIO TUIM, CONJUNTO RESIDENCIAL CUPECE,
A RUA ROLANDO CURTI, Nº 301, VILA SANTA CATARINA (VILA CLARA), 42º
SUBDISTRITO JABAQUARA, EM SAO PAULO, SP, CONTENDO A AREA
UTIL REAL DE 48,83M2, AREA COMUM REAL DE 47,29M2, AREA DE
GARAGEM DE 18,68M2, PERFAZENDO A AREA REAL CONSTRUIDA DE
114,80M2, FRACAO IDEAL DE 0,7877% NO TERRENO CONDOMINIAL,
UMA VAGA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO DESCOBERTO, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.

São Paulo,  21/01/2022
 ARY ANDRE NETO

21 - 26/01 - 07/02/2022

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ANTONIO KEIJI HATUGAI, CPF 771.427.998/20, eventual
cônjuge, se casado for, eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(s)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados,
expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 1024330-74.2019.8.26.0003, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLÂNTICA,  CNPJ 69.285.260/0001-57. O(A)
MM(ª). Juiz(ª) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara/SP, DRª. CRISTIANE VIEIRA,
na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP Nº 942, gestor do sistema de alienação
judicial eletrônico: WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns)
imóvel(is) abaixo descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL:O APARTAMENTO Nº 71,
LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO EDIFÍCIO ATLÂNTICA, SITUADO NA RUA 3 DE MAIO, Nº 32, NA
SAÚDE, 21º SUBDISTRITO, contendo a área privativa útil ou exclusiva de 64,35m², a área na garagem
coletiva (uma vaga), de 23,79m², a área comum de 18,71m², encerrando a área construída de 106,85m²,
correspondendo-lhe a participação ideal no terreno e demais coisas construídas de 25,671m².
CONTRIBUINTE: 042.125.0224-0. MATRÍCULA 11.059 DO 14º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av.6/11.059 - em
15/09/2020: PENHORA exequenda; 2-) SQL: 042.125.0224-0. Endereço: R. TRES DE MAIO Nº 32, APTO.
71 – GARAGEM, CEP: 04044-020. Há débitos de IPTU – Exercício 2021: R$1.550,64 (valor atualizado para
época da pesquisa e em aberto). Exercício 2020: R$1.174,40 (em dívida ativa), VALOR CONSOLIDADO
DOS DÉBITOS: R$2.091,26 (conf. pesquisas realizadas no sítio da PMSP, aos 17/11/2021). DO VALOR
ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 616.000,00 (até novembro/2021). DO VALOR DO DÉBITO: R$ 48.408,88
(até novembro/2021), a serem atualizados à época do leilão (avaliação e débito). DAS DATAS DOS LEILÕES:
O 1º Leilão começará em 01/02/2022, às 14h15min e terminará em 04/02/2022, às 14h15min. O 2º Leilão
começará em 04/02/2022, às 14h16min e terminará em 25/02/2022, às 14h15min. DAS CONDIÇÕES DE
VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º
leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação, atualizada pelos índices
do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente
no portal www.leilaoinvestment.com.br, para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as
informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira
etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que
não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto
a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição
da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel.
As propostas para aquisição em prestações indicarão na proposta o prazo, a modalidade, o indexador de
correção monetária e as condições de pagamento do saldo. A proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. DOS
PAGAMENTOS: O preço do bem arrematado e da comissão do leiloeiro público deverão ser depositados em
Juízo, através de emissão das guias, acessando o Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos
(www.tjsp.jus.br, as guias serão emitidas e encaminhas ao arrematante vencedor pelo leiloeiro, via e-mail
cadastrado), no prazo de até 24 horas da realização do leilão, após a aceitação do lanço. Ficam o(a)(s)
executado(a)(s): ANTONIO KEIJI HATUGAI, CPF 771.427.998/20, eventual cônjuge, se casado for,
eventual(ais) herdeiro(s)/sucessor(es)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, INTIMADOS DAS
DESIGNAÇÕES SUPRA, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Não há recursos
pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
17 de novembro de 2021. Edital completo no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1033388-09.2016.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) 
de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida de Filippo,na for-
ma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Elias de Oliveira,Gleison Ferreira de Queiroz,George Nogueira de Queiroz,Maria Ferreira dos San-
tos,Luiz Carlos Henrique,Rejane Aparecida Pinecio Henrique,Roberto Pontes de Godói,Maria Rita Deusdora Ribeiro,réus ausen-
tes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Osmar Ribeiro Pires e Elaine 
Aparecida Dias Pires ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na RUA DAVID DE 
MELO LOPES,06,VILA CARDOSO, FRANCO, SÃO PAULO -SP, CEP: 3978070, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem 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 considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.    [20,21] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1060399-37.2021.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de Direito da 26ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber a Energia Solar Original Eireli, atualmente Solargy Gestão de Negócios Ltda CNPJ 27.928.102/0001-
28, que Daniel Bonagamba Cominato ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, declarando a rescisão dos 
contratos 20992, 20990, 20987, 20980, 17425, 20991, 20985, 20981, 20977, 20974, 17421, 20978, 26101, 22130, 26102, 42252, 
40874, 40910, 42253, 42258, 42256, 42255, 42251, 42250, 42254, 42257, 42259, 31448, condenando a ré ao pagamento de R$ 
256.404,70, a título de aluguel; além de R$ 36.668,70, pela recompra dos equipamentos, condenando ainda nas custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.[20,21] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003327-
28.2020.8.26.0068 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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001070-31.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo,Dr(a).Carolina Bertholazzi,na forma da Lei,etc.Faz saber 
a George Wagner Ribeiro Seabra CPF 479.325.208-78,que 
Silvio Notário CPF 033.197.518-16 e Maria Cristina dos San-
tos Notário CPF032.742.368-45 ajuizaram ação de adjudica-
ção compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva 
do localizado na Rua Tenente Mauro de Miranda nº96, aparta-
mento 124,devidamente quitado.Estando o réu em lugar igno-
rado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir 
do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será 
o edital, publicado e afixado na forma da Lei.                        [20,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033173-65.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Fabio Ferola CPF 100.093.688-09, que Condomínio Edifício Itamambuca ajuizou ação de execução, para cobrança 
de R$141.186,05 (abr/21). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida: a citação por edital, para que em 3 dias, a fluir 
do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 
dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao 
mês; a intimação da conversão em penhora dos arrestos: o apto. 41 - duplex, do Edifício Itamambuca, à rua Barão do Triunfo 
1415, Ibirapuera, matrícula 119.048, 15º CRI/SP; bloqueios judiciais de R$45,70, R$958,98, R$1.924,60 e R$23,54. Passando a 
fluir do prazo supra, terá o executado o prazo de 15 dias para opor embargos. Não sendo embargada 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 10 de dezembro de 2021.                                   [20,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1096647-12.2015.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Antonio Moraes Pinto, inv. Ana Heloisa Ferreira da Rosa, Maria Luisa, 
Luceno Barbosa de Santana, Cristiane Bezerra de Oliveira Santana, Adriana Cavalcanti, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elis Regina Vieira de Souza e Eduardo Masson 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Miguel Gonçalves dos Reis, n.º 
42-A, Bairro Morro Grande, CEP 02809-050, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem 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 considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                     [20,21] 

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

3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0011245-09.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Isa Serviços de Monitoramento, CPF/CNPJ 13.265.318/0001-46, na pessoa de seus representantes legais,
que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Luzia
Guimaraes Correa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, manifeste-se e requeira as provas que entender cabíveis, nos termos do artigo
135 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.

J - 20 e 21/01
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001717-20.2020.8.26.0005 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) APARECIDA DE ALMEIDA ARAÚ-
JO, Brasileira, RG 21.213.257, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por 
parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegan-
do em síntese: objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situ-
ado à Av. José Mario Donizetti Baroni, NR: 58 - Q: 24, L: 61, Itaim Paulista - Conjunto Habitacional SP (En-
costa Norte) (SH1 - PRO), São Paulo-SP, CEP 08131-030, alegando que os réus descumpriram o contrato 
entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A auto-
ra requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação propos-
ta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresen-
te resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado cura-
dor 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 13 de janeiro de 2022. 

Anvisa libera CoronaVac para crianças
e adolescentes entre 6 e 17 anos
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O presidente da República,
Jair Bolsonaro, está no Surina-
me, em visita oficial, para tratar
com o presidente do país vizi-
nho, Chandrikapersad San-
tokhi, de acordos bilaterais em
áreas como energia, infraestru-
tura, segurança e defesa. O
avião com o presidente pousou
na capital, Paramaribo, por vol-
ta das 13 h. Após ser recepcio-
nado, Bolsonaro se deslocou
para o palácio presidencial onde
participa de um almoço com
Santokhi e o presidente da Gui-
ana, Irfaan Ali. Na ocasião, os
três chefes de Estado vão dis-
cutir projetos de interesse co-
mum.

Além das questões na área
de energia e infraestrutura, os

Presidente visita Suriname para
negociar acordos bilaterais

líderes também devem discutir
agendas nas áreas de comércio,
investimentos, segurança, de-
fesa, cooperação técnica e
questões da pauta regional.
Nesta sexta-feira (21), Bolsona-
ro fará uma visita à capital da
Guiana, Georgetown.

“A viagem presidencial
ocorre no contexto do fortale-
cimento das relações bilaterais,
em cenário de retomada do diá-
logo estratégico entre os gover-
nos e de perspectivas de maior
desenvolvimento econômico e
social no Suriname e na Guia-
na, impulsionado pelas desco-
bertas recentes de petróleo e
gás”, informou o Ministério das
Relações Exteriores. (Agencia
Brasil)

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) apro-
vou na quinta-feira (20) a aplica-
ção do imunizante CoronaVac em
crianças e adolescentes com ida-
de entre 6 e 17 anos - exceto em
casos de menores imunossupri-
midos (com baixa imunidade). A
decisão foi tomada durante reu-
nião extraordinária da diretoria
colegiada.

Crianças e adolescentes com
comorbidades também poderão
receber a vacina, que será aplica-
da em duas doses, com intervalo
de 28 dias. A vacina é a mesma
utilizada atualmente na imuniza-
ção de adultos, sem nenhum tipo

de adaptação para uma versão
pediátrica.

A decisão foi unânime. Ao
todo, cinco diretores votaram a
favor da liberação: Meiruze Sou-
sa Freitas, Alex Machado Cam-
pos, Rômison Rodrigues Mota,
Cristiane Rose Jourdan e o pró-
prio diretor-presidente da Anvi-
sa, Antônio Barra Torres.

Por meio das redes sociais, o
ministro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, comentou a aprovação do
uso emergencial da CoronaVac
para a faixa etária de 6 a 17 anos.
“Todas as vacinas autorizadas
pela Anvisa são consideradas
para a PNO, Plano Nacional de

Operacionalização da Vacinação
contra Covid-19. Aguardamos o
inteiro da decisão e sua publica-
ção no DOU”, disse, em sua con-
ta no Twitter.

Butantan
Por meio de nota, o Instituto

Butantan, fabricante da Corona-
Vac em parceria com a biofarma-
cêutica chinesa Sinovac, infor-
mou que a autorização ocorreu
após avaliação de pedido envia-
do à Anvisa no dia 15 de dezem-
bro, embasado em estudos de
segurança e resposta imunológi-
ca vindos de países como Chile,
China, África do Sul, Tailândia e

também do Brasil.
“A CoronaVac é cientifica-

mente comprovada como a vaci-
na mais segura e com menos efei-
tos adversos, além de ser a vaci-
na mais utilizada em todo o mun-
do, com mais de 211 milhões de
doses administradas no público
infantil e juvenil (de 3 a 17
anos) somente na China”, des-
tacou o comunicado. “O Insti-
tuto Butantan, que há 120 anos
trabalha a serviço da vida, está
preparado para fazer parte de
mais esta batalha para derrotar
o vírus da covid-19 no país”,
concluiu a nota. (Agencia Bra-
sil)

Vacina não foi causa da
parada cardíaca em criança, diz

governo de SP
O governo do estado de São

Paulo informou na tarde de quin-
ta-feira, (20) que o Centro de Vigi-
lância Epidemiológica concluiu não
haver relação entre a vacinação
contra a covid-19 e a parada cardí-
aca que sofreu uma criança de 10
anos após ser imunizada na cida-
de de Lençóis Paulista (SP).

De acordo com o governo, a
análise realizada por mais de dez
especialistas apontou que a cri-
ança tem uma doença congênita
rara, desconhecida até então pela
família, que desencadeou o qua-
dro clínico.

“O Centro de Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria de Es-
tado da Saúde informa que con-
cluiu nesta quinta-feira (20) a in-
vestigação que descartou o even-
to adverso pós-vacinação na cri-
ança de dez anos do município

de Lençóis Paulista. Não existe
relação causal entre a vacinação
e quadro clínico apresentado”,
diz a nota do governo.

A Secretaria de Estado da
Saúde reforçou a importância da
vacinação e reafirmou que todas
os imunizantes aprovados pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) são seguros e
eficazes.

Ontem, a prefeitura munici-
pal de Lençóis Paulista (SP) di-
vulgou nota oficial no início da
noite informando que havia sus-
pendido por sete dias a vacina-
ção infantil em razão de a crian-
ça de dez anos ter sofrido uma
parada cardíaca 12 horas após
ser vacinada contra a covid-19
na cidade. Segundo a família, a
criança está estável e conscien-
te. (Agência Brasil)

Autoridades exigem da Vale novas
ações de proteção a 18 barragens
Dezoito barragens instala-

das pela mineradora Vale em
Minas Gerais precisam de al-
gum tipo de “intervenção pre-
ventiva” capaz de minimizar os
riscos das fortes chuvas que
atingem o estado provocarem
algum acidente. A informação
foi divulgada pelo Ministério
Público de Minas Gerais (MP-
MG), na quarta-feira (19).

Analisando informações
fornecidas pelas empresas res-
ponsáveis por 31 barragens em
situação de emergência exis-
tentes no estado, técnicos da
Fundação Estadual de Meio
Ambiente (Feam) e do Minis-
tério Público de Minas Gerais
concluíram que 18 empreendi-
mentos, todas da Vales, apre-
sentam alguma ocorrência a ser
tratada para evitar maiores da-
nos às estruturas.

Entre as 18 estruturas que
deverão passar por alguma in-
tervenção preventiva, três es-
tavam em nível 3 de emergên-
cia, o mais preocupante: a Bar-
ragem B3/B4, em Nova Lima; a
Sul Superior, em Barão de Co-

cais e Forquilha III, em Ouro
Preto. Porém, segundo o MP-
MG, as recentes chuvas não
causaram danos estruturais a
nenhuma delas e os técnicos
se limitaram a pedir que a mi-
neradora repare eventuais pro-
cessos erosivos na área ao re-
dor dos empreendimentos.

As demais 13 barragens que
também estavam em situação de
emergência (níveis 1 e 2) per-
tencem às mineradoras Arcelor-
Mittal e Minérios Nacional S/
A. Segundo o MP-MG, elas não
apresentaram nenhum dano ou
anomalia causados pelas fortes
chuvas. Mesmo assim, continu-
am sendo monitoradas.

Segurança
Em nota, o promotor de Jus-

tiça, Carlos Eduardo Ferreira
Pinto, destacou que a exigên-
cia de que a mineradora Vale
adote medidas preventivas de
manutenção visa a garantir a
segurança do entorno dos em-
preendimentos.

“As graves chuvas afetaram
diversas estruturas que neces-

sitarão de contínuo e rigoroso
acompanhamento por parte dos
órgãos de comando e contro-
le”, disse o promotor. “Serão
exigidas, das empresas, todas
as medidas técnicas possíveis
e necessárias para garantir a se-
gurança das estruturas”.

A Feam e o MP-MG notifi-
caram a Vale para que adote
uma série de medidas preven-
tivas, tais como fazer a manu-
tenção e limpeza dos sistemas
de drenagem das barragens;
reduzir a contribuição pluvial
da bacia de drenagem para o
reservatório da barragem; ga-
rantir a manutenção de rotina
da estrutura, realizando inclu-
sive o controle de vegetação e
corrigir os processos erosivos
instalados no entorno das es-
truturas.

A partir da notificação, que
o Ministério Público afirma ter
feito na quinta-feira (20), a mi-
neradora terá dez dias para
apresentar um relatório técni-
co com informações sobre as
medidas já implementadas e o
cronograma de trabalho.

Vale
A Vale informou, em nota,

que avaliará o conjunto de ori-
entações feitas pelo MP-MG e
pela Feam. A empresa assegu-
rou que suas três barragens em
nível 3 de emergência não apre-
sentaram nenhuma recente al-
teração estrutural e só são
acessadas por equipamentos
controlados à distância.

“As três barragens já tive-
ram suas respectivas conten-
ções finalizadas e as comuni-
dades das Zonas de Autossal-
vamento foram evacuadas des-
de 2019. As equipes técnicas
fazem neste momento uma ava-
liação aprofundada para con-
duzir as melhorias necessárias
nas estruturas, especialmente
nos seus acessos, afetados
pelas intensas chuvas em Mi-
nas Gerais dos últimos dias.
Para garantir a segurança de
suas barragens, a empresa mo-
nitora as suas principais estru-
turas 24 horas por dia, 7 dias
por semana, em tempo real”, in-
formou a companhia. (Agencia
Brasil)
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6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0035190-07.2012.8.26.0001A MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado
de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLAVIO TADEU
MACIEL RICARTE, RG 2724376, CPF692.695.643-04 que lhe foi proposta uma ação de indenização por
danos materiais e morais por parte de RICAMBI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, alegando
em síntese, que adquiriu do réu o imóvel descrito na inicial, sendo descoberto posteriormente que sobre o
imóvel havia uma penhora oriunda de um processo da justiçado trabalho no qual o réu era parte na qualidade
de sócio, tendo o autor efetuado acordo naqueles autos para não perder o imóvel adquirido, pleiteando assim
os danos materiais suportados e o dano moral sofrido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, para que conteste a ação ou apresente resposta e não sendo contestada,
os 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-SP.

J - 21 e 22/01
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

SAO PAULO - SP

Data do leilão: 07/02/2022 as: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B51052 - CONTRATO 102634096995 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ANTONIO GIMENES, BRASILEIRO(A), COMERCIARIO, CPF 863.337.638-
53, CI 9902101 , Casado(a) com MARIA NAZARETH SIMPLICIO GIMENES,
BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 026.402.638-11 CI: 12486795.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 03, LOZALIZADO NO ANDAR
TERREO, OU 2º PAVIMENTO, BLOCO 01, EDIFICIO ALPHA, CONDOMINIO
RESIDENCIAL JARDIM D’ABRIL II, A RUA EUSEBIO DE PAULA MARCONDES,
Nº 1008,
13º SUBDISTRITO-BUTANTA, JARDIM D’ABRIL, EM SAO PAULO, SP, COM
A AREA UTIL DE 56,5856M2, AREA COMUM DE DIVISAO NAO
PROPORCIONAL DE 10,065M2, EQUIVALENTE A  3,7785M2 DE
CONSTRUCAO REFERENTE A UMA VAGA INDETERMINADA PARA
ESTACIONAMENTO , AREA COMUM DE DIVISAO PROPORCIONAL DE
43,975418M2, EQUIVALENTE A 18,546923M2 DE CONSTRUCAO, COM A
AREA REAL TOTAL DE 110,626018M2 EQUIVALENTE A 78,911023M2 DE
CONSTRUCAO, E POSSUI A FRACAO IDEAL DE 0,01583057 NO TERRENO
OU 47,49171M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.

SAO PAULO,  21/01/2022
 ARY ANDRE NETO

21 - 26/01 - 07/02/2022

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO DO(A)(S)
EXECUTADO(A)(S): LUCÉLIA MORAIS DE JESUS, CPF 115.682.778-73, do(s) eventual(is) cônjuge(s),
se casado (a)(s) for(em), do(s) eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(s)/ocupante(s) do imóvel, da CREDORA
FIDUCIÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04 e dos demais interessados,
expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 0057928-07.2017.8.26.0100, Ação de Cobrança, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RINA, CNPJ 73.548.513/0001-
05/0001. A MM. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina
de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP Nº 942,
gestor do sistema de alienação judicial eletrônico: WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão
judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM
IMÓVEL: UNIDADE AUTÔNOMA SOB Nº 2, LOCALIZADA NA PAR TE SUPERIOR DA GARAGEM DO
“EDIFÍCIO EM CONDOMÍNIO”, QUE SE SITUA NA RUA CAMÉ Nº 1.040, NO 33º SUBDISTRITO - ALTO
DA MOOCA, com área útil de 53,20m², a área comum de 8,62m², a área construída de 61,82m², correspondendo-
lhe uma quota parte ideal de 0,09076% no terreno e nas coisas de uso comum no terreno. CONTRIBUINTE:
032.052.0134-5 (Av. 2 M.9056). MATRÍCULA Nº 9056 do 7º CRI/SP. DOS ÔNUS: • 1-) R. 05- 18/08/1997:
HIPOTECA em favor da credora fiduciária a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF, para garantia da dívida
no valor de R$27.000,00; • 2-) AV. 06 - 01/07/2011, EXISTÊNCIA DA AÇÃO, certidão de 27/05/2011, da 4ª Vara
Cível do Foro Central Cível/SP, extraída do (0177095-62.2010.8.26.0100 numeração atual), Ação de execução
de Título extrajudicial, requerida por LIA MÁRCIA DOS REIS contra LUCÉLIA MORAES SIMÕES; • 3-) AV.
07 - 12/05/2020: PENHORA exequenda. DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 257.778,51 (até
novembro/2021). DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 117.497,70 (até 23/11/2021, conf. planilha do
credor às fls. 272-287, que serão atualizados a época do leilão (débito e avaliação). DAS DATAS DOS
LEILÕES: • O 1º Leilão começará em 01/02/2022, às 13h30min e terminará em 04/02/2022, às 13h30min. • O
2º Leilão começará em 04/02/2022, às 13h31min e terminará em 25/02/2022, às 13h30min. DAS CONDIÇÕES
DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º
leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação, atualizado pelos índices
do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente
no portal www.leilaoinvestment.com.br, para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as
informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira
etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que
não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto
a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição
da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel.
As propostas para aquisição em prestações indicarão na proposta o prazo, a modalidade, o indexador de
correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior valor que
estarão sujeitas a apreciação do MM. Juiz da causa. A proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão.
PAGAMENT OS: O preço do bem arrematado e da comissão do leiloeiro público deverão ser depositados em
Juízo, através de emissão das guias, acessando o Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos
(www.tjsp.jus.br, as guias serão emitidas e encaminhas ao arrematante vencedor pelo leiloeiro, via e-mail
cadastrado), no prazo de até 24 horas da realização do leilão, após a aceitação do lanço. COMISSÃO DO
LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser
paga pelo arrematante, mediante DOC, TED, ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar
do encerramento do leilão, em conta à disposição do Juízo. Ficam o(a)(s) executado(a)(s): LUCÉLIA MORAIS
DE JESUS, CPF 115.682.778-73, eventual cônjuge, se casado for, eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(s)/
ocupante(s) do imóvel, a CREDORA FIDUCIÁRIA: Caixa Econômica Federal CEF e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a)(s) para a intimação pessoal. Não há
recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de janeiro de 2022. Edital completo no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA E
GESTÃO INTEGRADA DE NEGOCIOS E SERVIÇOS, inscrito no cadastro nacional de
pessoas jurídicas nº 33.240.723/0001-17 com sede na Capital do Estado de São
Paulo, na Rua Anajazeira, nº 207 – sala 03  – Vila União - CEP: 03683-030, São Paulo/
SP, através de seu presidente em exercício, Sr. Lucas Henrique Gonçalves e Silva  e
dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 38, parágrafo 2º da Lei nº 5.764/71,
pelo presente EDITAL e na forma de seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os
seus cooperados para a Assembleia Geral Ordinária  nos termos do artigo 30° do
Estatuto Social, que se realizará na Rua Anajazeira, nº 207 – sala 03  – Vila União -
CEP: 03683-030, São Paulo/SP, em 10 de fevereiro de 2022, em 1ª convocação às
18h00, com 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª convocação às 19h00, com a
metade mais um dos associados; e em 3ª e última convocação às 20h00, cuja
realização depende do quórum mínimo de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberação
de assuntos de interesse da Cooperativa e de seus associados, conforme a seguir:
ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas do exercício 2020; IV – Demais Assuntos
do Interesse para os Cooperados. São Paulo, 20 de janeiro de 2022.

Lucas Henrique Gonçalves e Silva - Presidente

PROCESSO Nº 0008228-97.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz (a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr (a). DANIELA CLAUDIA
HERRERA XIMENES, na forma da Lei etc. FAZ SABER a SAFAA MOHAMAD SALLOUB
(CPF: 227.179.488-99), que nos autos do cumprimento de sentença oriundos da ação
monitória n. 1003684-25.2014.8.26.0001 que tramitou perante este Juízo, promovido
por CENTRO DE ESTUDOS FILOSÓFICOS “SAA”, foi deferida a INTIMAÇÃO POR
EDITAL para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir após o prazo supra, efetue o
pagamento de R$ 20.436,34 (vinte mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e
quatro centavos) – atualizados até 16.09.2019), devendo o valor ser atualizado pela
tabela prática do TJSP e acrescido de custas, se houver (art. 523, CPC).No caso do
executado, regularmente intimado, permanecer inerte, decorrido o prazo legal, o débito
será acrescido de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários de advogado
de 10% (dez por cento) (art. 523, §1º, CPC), expedindo-se, desde logo ,mandado de
penhora e avaliação. Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, CPC). Com o transcurso do
prazo, sem pagamento e sem manifestação nos autos, após certificado pela Serventia,
deverá este incidente ser remetido à Defensoria Pública, para atuação como curadora
especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo,
25 de outubro de 2019.

IMARIBO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77 / NIRE: 4130001199-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Imaribo S/A - Indústria e Comércio, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada às 10h00, do dia
27/01/2022, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel, 635, CIC,
Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre a proposta para alteração do artigo 3º. do
Estatuto Social visando incluir as seguintes atividades no objeto social da companhia:
(i) industrialização, comércio, importação e exportação de  papel, celulose, cartões,
embalagens, pasta de madeira e seus correlatos, derivados e semi-produtos  em
geral; (ii) produção e comercialização  de corretivos de acidez de solo e (iii)  geração
de comercialização de energia elétrica. Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

Diretor Superintendente - Paulo Roberto Pizani

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1012165-34.2020.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) IMOBILIÁRIA E COMERCIAL BUSSOCABA LTDA, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Angela Regina Bardini, alegando em síntese: Ação de adjudicação compulsória, para que o imóvel objeto da matrícula 
nº 27.090, do 18º cartório de registro de Imóveis da Capital, seja adjudicado em favor da requerente. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 02 de dezembro de 2021.            [20,21] 

1ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL PROCESSO Nº 1016832-38.2021.8.26.0008 
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. 
Luís Eduardo Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação 
de Procedimento Comum Cível - Regime de Bens entre os Cônjuges, movida por Nara Lopes Alves de Paula e 
Emanuel Heber de Paula, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento 
de comunhão parcial de bens para a separação convencional de bens. Para conhecimento de eventuais interessados 
na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no órgão Oficial, nos termos 
e para fins do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2022.                                                           [20,21] 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015994-24.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) EDAL 3D INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 05.232.187/0001-72, (Na pessoa do 
representante legal Edson Roberto Teixeira), que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando em síntese: Objetivando cobrança no valor de R$ 78.875,86 (maio/2018), 
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário de nº 0117000010330300424. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 

a Execução, podendo, ainda, recolher o debito com o deposito de 30% do valor e requer o parcelamento em até 06 (seis) 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2021.    B - 20 e 21

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1087638-50.2020.8.26.0100. A Dra. Edna Kyoko Kano, Juíza
de Direito da 18ª Vara Cível da Capital/ SP, Faz Saber a INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS
LTDA (CNPJ/MF sob o nº 13.871.035/0001-48) que CONDOMINIO SIR WINSTON CHURCHILL lhe
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 3.221,05, referente aos débitos
condominiais. 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 penhora de bens e sua
avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 18/01/2022. 20 e 21/01

DREEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ nº 43.822.995/0001-89
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 - Em milhares de reais
Ativo Nota Explicativa 2021
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 1
Contas a receber e outros recebíveis 8 15.000

Total do ativo circulante 15.001
Permanente

Imobilizado 10 88
Intangível 11 15.966

Total do ativo não circulante 16.054
Total do ativo 31.055

Passivo e patrimônio líquido Nota Explicativa 2021
Patrimônio líquido

Capital subscrito 12 31.069
Prejuízo acumulado  (14)

Total do patrimônio líquido 31.055

Total do passivo e patrimônio líquido 31.055

Demonstração do resultado e do resultado abrangente
em 31 de dezembro de 2021 - Em milhares de reais

Demosntração do Resultado do Exercício 2021
Despesas operacionais
Depreciação  (14)

Resultado do exercício  (14)

Demosntração do Resultado Abrangente 2021
Parcela dos Outros Resultados Abragentes
Lucro / Prejuízo do Período  (14)
Outros Resultados Abragentes

Outros resultados abrangentes  (14)

Demonstração da mutação do patrimônio líquido
em 31 de dezembro de 2021 - Em milhares de reais

Capital Prejuízo Prejuízo do
Social  Acumulado  exercício Total

Em 18 de novembro de 2021
Integralização de capital 31.069 - 31.069
Resultado do exercício - -  (14) -
Transferência do resultado
do exercício -  (14)  14  (14)

Em 31 de dezembro de 2021 31.069  (14) 31.055

Demonstração do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021
Resultado do exercício  (14)
Depreciação  14
Aumento (Diminuição) em ativos operacionais
Contas a receber e outros recebíveis  (15.000)
Caixa líquido das atividades operacionais  (15.000)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (15.000)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Imobilizado  (88)
Intangível  (15.966)
Caixa líquido das atividades de investimento  (16.054)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital  31.055
Caixa líquido das atividades de financiamento  31.055

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  1
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  1
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa  1

Notas explicativas da administração à demonstração contábil
em 31 de dezembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1 Contexto Operacional: A Dreen Engenharia S/A é uma sociedade anô-
nima, constituída no dia 18 de novembro de 2021, com sede localizada na
Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 01º andar, conjunto 12, sala 28, Vila
Olímpia, CEP 04547-005, São Paulo. A Companhia tem por objeto social;
(a) execução de obras e serviços de engenharia civil, por conta própria ou
de terceiros; (b) exploração da indústria da construção civil e construção
pesada, incluindo, mas não se limitando, a obras de Barragens, portuárias,
aeroportuárias, estradas e rodovias, ferrovias e edificações; (c) abasteci-
mento de água; saneamento, drenagem e irrigação (d) aluguel de equipa-
mentos, comércio e representação de materiais para construção; (e) sinali-
zação de vias em geral; (f) comercialização de substâncias minerais, em
todo o território nacional; (g) serviço de dragagem, transporte e navegação
lacustre, fluvial e marítima; (h) varrição, coleta, remoção e incineração de
resíduos sólidos; (i) serviços de elaboração de projetos para obras de
construção civil e construção pesada; (j) projeto, construção, execução,
implantação e operação de aterros sanitários; (k) execução de obras e ser-
viços de engenharia elétrica, por conta própria ou de terceiros; (l) constru-
ção e montagem de gasodutos e oleodutos, montagem industrial de plan-
tas diversas, inclusive petroquímicas e refinarias de petróleo, construção e
montagem de plataformas marítimas para exploração de petróleo; (m) ser-
viços de operação, implantação, manutenção, assistência técnica e todos
e quaisquer outros serviços complementares, auxiliares, conexos e/ou
correlatos relacionados à distribuição de gás natural e de combustíveis em
geral; (n) armazenamento de materiais de construção civil e de materiais
de rede de gás de propriedade de terceiros; (o) importação e exportação de
materiais para construção, máquinas e equipamentos aplicáveis a qual-
quer das atividades relacionadas no presente objeto, bem como de suas
peças e partes; (p) importação e exportação de serviços de engenharia ci-
vil em geral, em especial a execução de projetos e a construção e implan-
tação de todo tipo de obra, por conta própria ou de terceiros; (q) participa-
ção em outras sociedades, comerciais, civis e concessionárias de serviços
públicos, como sócia, acionistas ou cotista, bem como em consórcios que
tenham por objeto quaisquer das atividades nos itens (a) a (p) acima, (r)
serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
 2 Base de Preparação: a) Declaração de conformidade (com relação
às normas do CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) que se-
guem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras da Compa-
nhia foi autorizada pela Administração em 11 de janeiro de 2022.
3 Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: Estas informações anu-
ais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.
Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
 4 Uso de Estimativas e Julgamentos: Na preparação destas demonstra-
ções financeiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconheci-
das prospectivamente. Mensuração do valor justo: Uma série de políti-
cas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valo-
res justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A
Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à
mensuração dos valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que
possui a responsabilidade geral de revisar todas as mensurações significa-
tivas de valor justo. A Companhia revisa regularmente dados não
observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se a informação de ter-
ceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada
para mensurar os valores justos, então a equipe de avaliação analisa as
evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais ava-
liações atendem os requisitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do
valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar o
valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são
classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas infor-
mações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: •
Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e
passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos
no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (pre-
ços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado

(inputs não observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre
níveis da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações
financeiras em que ocorreram as mudanças.
 5 Base de Mensuração: As demonstrações financeiras da Companhia fo-
ram preparadas com base no custo histórico. 6 Principais Políticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo em detalhes têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nes-
tas informações anuais. a) Imposto de renda e contribuição social - (i)
Imposto diferido: O imposto diferido é reconhecido com relação às dife-
renças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para
fins de demonstrações financeiras e os correspondentes valores usados
para fins de tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social
diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas na extensão em que seja
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e con-
tra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na ex-
tensão em que sua realização não seja mais provável. O imposto diferido é
mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças
temporárias quando estas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas
que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data do ba-
lanço. A mensuração do imposto diferido reflete as consequências tributári-
as que seguiriam a maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou
liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. O imposto diferido ativo
e passivo são compensados somente se alguns critérios forem atendidos.
b) Imobilizado: Demonstrado ao custo e combinado com os seguintes as-
pectos: • Imobilizado: depreciação de bens do imobilizado, calculada pelo
método linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 10, que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens. c) Capital social: Ações
ordinárias: Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações
são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, deduzidos de
quaisquer efeitos tributários. d) Novas normas e interpretações ainda
não adotadas: Uma série de novas normas, alterações de normas e inter-
pretações foram efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de
2014 e não foram adotadas na preparação destas demonstrações financei-
ras. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia estão mencio-
nadas abaixo. A Companhia não planeja adotar esta norma de forma ante-
cipada. IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A
IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes na
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação
revista sobre a classificação e mensuração de instrumentos financeiros,
incluindo um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da
redução ao valor recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos so-
bre a contabilização de hedge. A norma mantém as orientações existentes
sobre o reconhecimento e não reconhecimento de instrumentos financei-
ros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida.

Contador - Claudio Berloffa Junior - CRC/SP nº 1SP216997/O

10 Intangível: Refere-se a intangível registrado pelo Valor de Mercado
de Acervo Técnico, para fins de transferência de “Know How” conforme
Laudo de Avaliação emitido por empresa especializada em 01 de se-
tembro de 2021.
11 Capital Social

Capital
Participação % Ações Integralizado

BRZ Infra S/A. 100,00% 31.069 31.069
100,00% 31.069 31.069

12 Instrumentos Financeiros: A entidade não contrata operações en-
volvendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fins de especula-
ção. Em 31 de dezembro 2021 a entidade não possui qualquer opera-
ção com derivativos.
13 Outras Informações: Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas e
suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitos à revi-

Custo Equipamentos de campo Equipamento de Oficina Moveis e Utensilios Equipamentos de Instalação Total
Saldo em 18 de novembro de 2021 0
Adições 52 30 11 9 102
Saldo em 31 de dezembro de 2021 52 30 11 9 102
Depreciação
Saldo em 18 de novembro de 2021  -
Adições  (7)  (5)  (1)  (1)  (14)
Saldo em 31 de dezembro de 2021  (7)  (5)  (1)  (1)  (14)
Imobilizado líquido
Em 18 de novembro de 2021
Em 31 de dezembro de 2021 45 25 10 8 88

7 Caixa e Equivalentes de Caixa 2021
Caixa 1

1
8 Partes Relacionadas 2021
SP Infra S.A 15.000

15.000
(a) Refere-se a transferência de contas a receber oriundas de partes relaci-
onadas entre Galvão Engenharia S.A em recuperação judicial e Galvão
Participações S.A em recuperação judicial e SP Infra S.A .
9 Imobilizado 2021 %

Depreciação Taxas anuais
Custo acumulada Líquido de depreciação

Eqto Aux de Campo 52 7 45 20
Eqto de Oficina 30 5 25 10
Móveis e utensílios 11 1 10 20
Equipamentos de Instalação 9 1 8 10

102 14 88

são por parte das autoridades fiscais por períodos e prazos variáveis
em relação às respectivas datas de pagamento ou de entrega das de-
clarações.
14 Eventos Subsequentes: A rápida e repentina propagação da epide-
mia do Novo Corona Vírus (Covid-19) está causando a paralisação de
vários setores produtivos e comerciais. Entre os diversos riscos e incer-
tezas aos quais a empresa está sujeita, aguarda-se do governo, medi-
das Econômicas Fiscais que visem assegurar o cumprimento e
sequência de seus objetivos Sociais e Estatutários. No setor de cons-
trução civil, não houve efeitos relevantes nas obras em andamento, po-
rém ocorreram suspensões pontuais em processos licitatórios no auge
da pandemia causada pela Covid-19. A administração considerou todos
os fatos e eventos que ocorreram entre a data das demonstrações e a
data da sua autorização para conclusão não havendo eventos que re-
queiram ajustes em suas demonstrações contábeis.

Composição da Diretoria
Diretor Presidente - Elaine Cristina Ferreira Diretor Corporativo - Felippe Soares Verdi Diretor Operações -  Carlos Alberto Marini

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Dreen Engenharia S.A. - São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Dreen Engenharia S.A. (“Companhia”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, da mutação do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Dreen Engenharia S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempe-
nho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada ‘’Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
contábeis’’. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros
assuntos: Devido à empresa iniciar suas atividades no exercício de 2021 não possui saldos contábeis do exer-
cício de 2020 para apresentação de forma comparativa. Responsabilidade da administração pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos audi-
tores pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente

se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: ·• Identificamos a avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveni-
ente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Com-
panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos traba-
lhos. Presidente Prudente, 11 de janeiro de 2022. Approach Auditores Independentes S/S - CRC 2SP023119/
O-0, Leandro Antonio Marini Pires - Sócio - Diretor - Contador CRC 1SP185232/O-3.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 21ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), sociedade 
por ações, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, 
“Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 10 de 
fevereiro de 2022, às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos 
termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 16.3.1 do Termo de Securitização da Emissão celebrado em 03 de 
novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a. Concessão de dispensa prévia (waiver) ao 
cumprimento, pela Devedora, dos índices fi nanceiros descritos na cláusula 10.5.2 (iv), do Termo de Securitização, 
quais sejam, (i) o resultado da divisão entre a Dívida Líquida e o EBITDA ser inferior a 3,50 vezes e (ii) o resultado 
da divisão entre o EBITDA e a Despesa Financeira Líquida ser superior a 3,00 vezes, sendo certo que a Devedora 
permanecerá responsável pela obrigação de entrega das demonstrações fi nanceiras anuais auditadas e consolidadas 
referente ao exercício de 2021 ao Agente Fiduciário, em até 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação; b. 
Em decorrência do item (a) acima e, em caso de aprovação, aprovar o pagamento de waiver fee pela Devedora aos 
Titulares dos CRA correspondente ao percentual de 1% (um por cento) sobre o saldo devedor dos CRA atualizado 
até a data da realização da Assembleia; e c. Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar 
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado 
nos itens acima. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível 
(i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de 
Titulares dos CRA que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 
da respectiva Série, conforme cláusula 16.5. do Termo de Securitização. As deliberações serão tomadas em primeira 
convocação por Titulares dos CRA, que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 
votos de CRA em Circulação da respectiva Série presentes à Assembleia, conforme cláusula 16.9.2.2 do Termo de 
Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora, qual seja, gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para o endereço eletrônico agentefi duciario@
vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias corridos antes da realização da Assembleia, podendo ser 
encaminhado até o horário de início 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; (c) quando for representado por procurador, tão somente a procuração com poderes específi cos 
para representação do Titular dos CRA na Assembleia, obedecidas as condições legais; e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. Os Titulares dos CRA poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de 
ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 
ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A 
Emissora disponibilizará previamente modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à 
distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos 
Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e 
assinada pelo Titular do CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados 
digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser preferencialmente enviada com a antecedência acima mencionada, 
e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/
ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes de representação; Conforme art. 7º da ICVM 625, 
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. Para todos os fi ns e efeitos, 
as expressões e termos defi nidos iniciados em letra maiúscula que não tenham seu signifi cado indicado neste edital 
terão o signifi cado a eles atribuído no Termo de Securitização. 

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec 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 Convocação Para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis

do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 12ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. 
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 de Créditos do Agronegócio Diversifi cados da 1ª, 2ª 
e 3ª Séries da 12ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissora (“Termo de Securitização”, 
“Emissão e “CRA”, respectivamente), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
Emissão (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, 
em primeira convocação, no dia 14 de fevereiro de 2022, às 14hs de forma exclusivamente digital, inclusive 
para fi ns 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 fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na 
Ordem do Dia: (i) Aprovar a não liquidação do Patrimônio Separado dos CRA, na forma das cláusulas 6.3 e 10.1, 
item (vii) do Termo de Securitização, em razão da inobservância do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a 
formalização, pela Emissora, do aditamento ao Termo de Securitização, tendo em vista a utilização dos recursos 
existentes na Conta Emissão para a aquisição de novos Direitos Creditórios do Agronegócio a fi m de vinculá-los 
aos CRA, em substituição aos lastros quitados, observando os critérios dispostos na Cláusula Sexta – Da Renovação 
(“3º Aditamento para formalização dos Novos Direitos Creditórios – Lastro”); (ii) Em caso de aprovação do item 
(i) acima, ratifi car utilização, pela Emissora, dos recursos existentes na Conta Emissão para a aquisição de novos 
Direitos Creditórios do Agronegócio, que foram vinculados aos CRA em montante e prazo compatíveis para o 
pagamento do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração dos CRA, em substituição aos lastros quitados, 
observando os critérios dispostos na Cláusula Sexta (Da Renovação) do Termo de Securitização e aprovar a concessão 
de prazo adicional de 15 (quinze) dias, contados da aprovação em Assembleia, para celebração do 3º Aditamento 
para formalização dos Novos Direitos Creditórios – Lastro; (iii) a ratifi cação 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, realizada em 01 de janeiro de 2022, a qual 
assumiu todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de 
Direitos Creditórios do Agronegócio e Cobrança Extrajudicial de Direitos de Crédito Inadimplidos e outras Avenças 
(“Contrato de Cobrança Extrajudicial”), celebrado entre a Emissora, o Agente de Cobrança Extrajudicial e a Nufarm 
Indústria Química e Farmacêutica S.A. (“Nufarm”) no âmbito da Emissão, bem como dos seus atos praticados até 
a data da Assembleia; (iv) autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizar a alteração dos 
documentos da operação, conforme pertinência, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na 
presente assembleia.  Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles 
Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente 
Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.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 específi cos 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 assembleia@pentagonotrustee.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 verifi cada em conformidade com os procedimentos acima 
detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio 
do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser 
realizado pelo presidente da mesa, 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 e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no 
ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 20 de janeiro de 2022.  Planeta Securitizadora S.A.

RENOVATIO UNO ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE: 35235388342 - CNPJ: 31.964.267/0001-22
REUNIÃO DE SÓCIOS

Assinam este instrumento, Tulio Ferreira dos Santos Junior, brasileiro, casado sob o regime de 
separação de bens, administrador de empresas, natural do Estado do ES, nascido em 05.06.1954, 
RG  3136759/2, DIC/RJ, CPF 307.677.097-72, residente na cidade e Estado de SP, na Al. Joaquim 
Eugênio de Lima, 1118, apto. 62, Jardim Paulista, CEP 01403-002; e Cláudia Márcia Ribeiro Ferreira 
Dos Santos, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, natural do Rio de Janeiro, 
nascida em 23.04.1967, analista de sistemas, RG 07710047-7, IFP, CPF 858.728.307-34, residente 
e domiciliada na cidade e Estado do RJ, na Rua Rachel de Queiroz, 90, casa 311, Cond. Del Lago, 
Barra da Tijuca, CEP 22793-100, neste ato representada por seu procurador Tulio Ferreira dos 
Santos Junior, acima qualificado. Reunidos nesta Cidade nesta data, às 10h, na sede da Sociedade, 
deliberam os sócios, por unanimidade, reduzir proporcionalmente entre si o capital da Sociedade por 
ser excessivo em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, dos 
atuais R$ 3.539.726,00 para R$ 2.000,00, e publicam esta ata para os fins do artigo 1.084, §1º, do 
Código Civil. Rio de Janeiro, 12/01/2022. Tulio Ferreira dos Santos Junior. Cláudia Márcia Ribeiro 
Ferreira dos Santos
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Equipe de Fernando Alonso convida
Miguel Costa para etapa do WSK

PÁGINA 6 SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022

(11) 99653-7522

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.

Uma vitória de virada, em
um jogo muito disputado, após
1h57min, marcou a estreia de
Marcelo Melo e Ivan Dodig na
edição 2022 do Australian
Open, em Melbourne, na Aus-
trália. A dupla, que joga como
cabeça de chave 9, derrotou na
madrugada de quinta-feira
(20) o francês Adrian Manna-
rino e o monegasco Hugo Nys
por 2 sets a 1, com parciais
de 4/6, 6/3 e 7/5, para dar o
primeiro passo no Grand
Slam. Na próxima rodada, o
mineiro e o croata terão
como adversários os italianos
Simone Bolelli e Fabio Fogni-
ni, em data a ser definida.

“Foi um jogo realmente
duríssimo. O Mannarino vem
muito bem na simples. Ganhou
do Hurkacz (Hubert), estava
com muita confiança. E no co-
meço da partida ele fez a di-
ferença, jogando sólido. Mas
acho que o mais importante
foi termos ficado no jogo.
Conseguimos um break logo
no início do segundo set, o
que foi importante. Depois,
no terceiro também, apesar de
acabar perdendo um saque,
mantivemos a calma e fecha-
mos o jogo muito bem”,
analisou Marcelo, que tem o
patrocínio de Centauro e BMG,
com apoio da Volvo, Head,
Voss, Asics e Confederação
Brasileira de Tênis.

“O primeiro jogo, normal-
mente, é mais nervoso e con-
seguimos contornar, com bre-
ak abaixo, depois acima, man-
tendo a calma. Tivemos prati-
camente de tudo hoje. E dá
muita confiança para a próxi-
ma rodada, que também vai ser
uma partida muito dura, contra

Liberado pela Sauber Karting Team, jovem piloto brasileiro acelera com a FA Alonso Kart, que é tetracampeã mundial de
kart e pentacampeã europeia

Neste fim de semana, Miguel
Costa irá disputar o WSK Cham-
pions Cup no circuito South Gar-
da, em Lonato, na Itália, com a
FA Alonso Kart, equipe de kart
do bicampeão de F1 Fernando
Alonso. O jovem piloto continua
como integrante do Sauber Kar-
ting Team, academia ligada à
equipe Alfa Romeo de Fórmula
1, porém a mesma não partici-
pará desta etapa do WSK.

Com a não participação do
Sauber Karting Team na primei-
ra etapa do WSK, Miguel Costa
foi liberado para correr pela FA
Alonso Kart e o jovem piloto
abraçou a oportunidade.

“Estou muito contente pelo
convite e mal posso esperar para
acelerar no South Garda neste
fim de semana. É uma pista que

os pilotos do grid conhecem
bem, mas certamente darei o
meu melhor, extraindo o melhor
resultado possível e, quem sabe,

conquistar uma vitória para abrir
a temporada com o pé direito.
Gostaria de agradecer ao Fernan-
do Alonso e sua equipe pelo con-

vite, bem como ao Sauber Kar-
ting Team por ter me liberado”,
diz Miguel.

A FA Alonso Kart é uma equi-
pe criada pelo bicampeão mun-
dial de F1 e conta com quatro tí-
tulos mundiais de kart e cinco
títulos no Europeu de Kart. A
equipe do piloto espanhol já viu
cinco de seus ex-pilotos chega-
rem ao mundo da F1, são eles:
Carlos Sainz, Lando Norris, Es-
teban Ocon, Daniil Kvyat e Os-
car Piastri.

As atividades de pista da pri-
meira etapa do WSK Champions
Cup começam nesta quarta-fei-
ra (19) com treinos livres, as
baterias classificatórias ocorre-
rão a partir de sexta-feira (21),
enquanto a pré-final e a final se-
rão no domingo (23).
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Melo e Dodig

avançam para a
segunda rodada do

Australian Open
Dupla estreou com vitória na madrugada de quinta-feira
em Melbourne, diante do francês Mannarino e do mone-
gasco Nys. Os próximos adversários serão os italianos
Bolelli e Fognini

Dupla estreou com difícil vitória no Grand Slam

o Bolelli e o Fognini, uma du-
pla extremamente experiente.
O Fognini não precisamos nem
comentar a excelência de joga-
dor que ele é”, completou.

O jogo - Melo e Dodig ti-
veram de ir em busca da virada
para garantir lugar na segunda
rodada do Grand Slam. No pri-
meiro set, uma quebra no séti-
mo game deu a vantagem para
os adversários, que venceram
por 6/4. A reação do mineiro e
do croata veio logo no início
do segundo set, com o break no
segundo game, abrindo em se-
guida 3/0 e administrando essa
vantagem para fechar em 6/3.
O terceiro e decisivo set co-
meçou com um game muito
disputado, com mais de 10
minutos de duração, em que
Melo e Dodig quebraram e
saíram na frente. Quando bus-
cavam abrir 5/3, encaminhan-
do para encerrar o jogo, Man-
narino e Nys devolveram a
quebra e deixaram tudo igual
em 4/4. Momento de buscar de
novo a reação, que veio com o
break no 11º game, 6/5, e a vi-
tória, na sequência, 7/5.

Esta é a 14ª vez que Melo
disputa o Australian Open, a
quinta com Dodig, e o 58º
Grand Slam de sua carreira, re-
cordista brasileiro. Antes da
estreia em Melbourne, Melo e
Dodig jogaram dois ATP 250 na
cidade australiana de Adelaide,
finalistas no primeiro e semi-
finalistas no segundo.

No ranking mundial indivi-
dual de duplas divulgado nesta
segunda-feira (17) pela Asso-
ciação dos Tenistas Profissio-
nais (ATP), Melo está em 24º
lugar, com 2.915 pontos. Do-
dig é o 13º, com 5.115 pontos.
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Mil Milhas: Sigma P1 sonha com
vitória em estreia de novo carro

Em Interlagos, equipe estreia quarta geração de seu protótipo em sua primeira participação na tradicionalíssima prova,
com trio que já competiu junto pelo Império Endurance Brasil em 2021

Sigma G4

O Sigma P1 G4 está pronto
para ir às pistas. E a estreia será
na prova com o nome mais tra-
dicional de todo o automobilis-
mo brasileiro: as Mil Milhas
Chevrolet Absoluta, corrida que
ocorre neste fim de semana, no
autódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). Será o primeiro
desafio da mais nova criação da
equipe Sigma P1, que represen-
ta a quarta geração da linhagem
de protótipos concebidos e fa-

bricados em Araricá (RS). Vai ser
ainda a primeira oportunidade de
avaliar o desempenho do carro
que participará de toda a tempo-
rada do Império Endurance Bra-
sil, a partir de março.

Para a prova em Interlagos, o
time manterá o trio que compe-
tiu junto na última etapa do En-
durance em 2021, em Goiânia
(GO), ainda com o Sigma P1 G3,
com Jindra Kraucher, Aldo Pie-
dade Jr. e José Roberto Ribeiro.

“Será minha primeira Mil Mi-
lhas, a convite do Jindra. Estou
muito feliz em andar em um pro-
tótipo super veloz como esse”,
destacou Beto. “Andei em Goiâ-
nia na última etapa de 2021 do
Endurance para conhecer a equi-
pe e o carro, que se mostrou
muito bom. Vamos entrar nessa
corrida muito difícil, com cerca
de 11 horas de duração, com o
intuito de ir até o fim e gravar
nosso nome na história da pro-
va”, continuou.

A participação nas Mil Mi-
lhas será a primeira da equipe nos
últimos anos em uma prova com
um longo trecho disputado à noi-
te. “Andar provas noturnas em
Interlagos é muito prazeroso. É
um circuito gostoso e uma enor-
me satisfação”, declarou Pieda-
de. “Estamos muito felizes com
os resultados que o carro tem
apresentado em treinos e espe-
ramos ver isso novamente na
prática. O carro está lindo e a
equipe fez um trabalho fantás-
tico num prazo muito curto de
tempo, mas acreditamos que
vamos colher muitos frutos,
sobretudo no Império Enduran-

ce Brasil”, finalizou.
Já Jindra Kraucher sonha

com uma vitória naquela que
pode ser sua despedida das pro-
vas de longa duração em alto ní-
vel. “Já venci as Mil Milhas de
Passat em 1987, numa categoria
intermediária. Esperamos vencer
agora na geral para fechar com
chave de ouro minha carreira em
provas de longa duração”, reve-
lou. “Para as Mil Milhas, vamos
com uma configuração um pou-
co diferente do que usaremos
no Endurance, com três mapas
de motor, para sermos rápidos
e ao mesmo tempo fazermos
menos paradas nos boxes. A du-
ração de pastilhas de freio por
toda a prova também é uma pre-
ocupação, mas estamos confian-
tes”, afirmou.

A largada das Mil Milhas
ocorre à meia-noite deste sába-
do (22) para domingo (23), com
transmissão ao vivo via TV da
primeira hora de prova, pelo ca-
nal por assinatura Bandsports. A
transmissão televisiva será reto-
mada às 9h de domingo, até a
bandeirada, prevista para ocorrer
entre 11h e 12h.
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Em jogo disputado, Funvic Educacoin
Natal foi superado na Copa Brasil, em BH

Funvic Educacoin Natal

Em um confronto bastante
interessante e com quase todos
os sets equilibrados, o Funvic
Educacoin Natal disputou, na
noite de quarta-feira, as quartas
do final da Copa Brasil. O time
nordestino acabou sendo batido
na Arena Minas, em BH, pelo
Fiat/Gerdau/Minas por 3 a 1, par-
ciais de 25/23, 15/25, 21/25 e
21/25. Apesar do resultado ne-
gativo, o Funvic Educacoin Na-
tal mostrou evolução, especial-
mente diante de um adversário
tão forte, o que deixa o grupo
animado para o returno da Su-
perliga 21/22.

A estreia no principal torneio
da América Latina, após dois adi-
amentos, será neste sábado (22),
às 20h, no Ginásio do Sesi Vila
Leopoldina, em São Paulo, quan-
do enfrentará o Sesi/SP pela ter-
ceira rodada da competição. A
equipe potiguar ocupa a oitava
colocação.

Funvic Educacoin Natal e

Fiat/Gerdau Minas fizeram uma
partida muito interessante. Com
os dois elencos buscando o me-
lhor ritmo depois dos surtos de
Covid-19, não faltou garra. O
time visitante começou melhor,
vencendo o primeiro set por
25/23. No segundo, porém,
acabou não conseguindo man-
ter o rendimento e foi batido
por 15/25. Já na terceira série,
o equilíbrio voltou a ser desta-
que, com as equipes trocando
pontos. Mas, na reta final do
set, o Fiat/Gerdau/Minas sou-
be aproveitar na reta final para
abrir 2 a 1, com 21/25.

O roteiro seguiu o mesmo
no quarto set, com as equipes
confirmando seus ataques. A
definição também foi seme-
lhante ao set anterior, com o
Fiat/Gerdau/Minas impondo
seu jogo na parte final e fechan-
do com novo 21/25.

O levantador Índio analisou a
partida: “Jogar contra o Minas é

sempre muito difícil, sem dúvi-
da uma equipe muito forte e
que está num momento exce-
lente. Fomos bem no jogo, mas
acabamos errando nos momen-
tos que não podíamos. Agora é
focar no próximo jogo pela
Superliga e na sequência

apertada de jogos que tere-
mos em função dos adiamen-
tos”, destacou o estreante.

O Funvic Educacoin Natal
começou com Elian, Fábio, In-
dio, Gabriel, Pat e Brito, além do
líbero Thales.Entraram também
Yudi, Galo e Krauchuk.
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