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Caixa dobra crédito imobiliário em
janeiro e eleva previsão para 2022
Apesar da alta de juros nos
últimos meses, o crédito imobiliário concedido pela Caixa
Econômica Federal dobrou
em janeiro, na comparação
com o mesmo mês do ano
passado, disse na sexta-feira
(4) o presidente da instituição, Pedro Guimarães. Segundo Guimarães, o volume
de concessões de financiamentos com recursos próprios saltou de R$ 5,8 bilhões em
janeiro de 2021 para R$ 11,6
bilhões no mês passado.
“Crescemos em janeiro
100,7% em crédito imobiliário

Presidente oficializa reajuste
de 33,23% para professores
Secretaria lança a cartilha
“São Paulo contra o Racismo”
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens. Pancadas de
chuva à tarde e à
noite.

Manhã

Tarde

Segunda: Chuvoso durante o dia e
à noite.

Manhã

Tarde

30º C
20º C

Noite

28º C
20º C

Foto/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pietro Fittipaldi disputará
a temporada completa da European Le Mans Series
(ELMS) em 2022 na classe
LMP2. Juntamente ao dinamarquês David HeinemeierHansson e ao suíço Fabio
Scherer, o piloto brasileiro vai
acelerar o Oreca 07 pela equipe polonesa Inter Europol
Competition, tradicional no
campeonato europeu de corridas de resistência. A equipe
também corre com dois
LMP3 no campeonato.
“Estou muito empolgado
por acelerar pela Inter Europol no ELMS.
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Caixa lança linha
de antecipação
de frete para caminhoneiros
Os caminhoneiros poderão
antecipar o recebimento do frete por meio de empréstimo com
juros baixos contratado na Caixa Econômica Federal. O banco
lançou na sexta-feira (4) a linha
Giro Caixa Transportes, com taxas a partir de 1,99% ao mês.

Por meio da linha de crédito, a antecipação do frete será
depositada diretamente na conta
dos transportadores autônomos
com até 120 dias de antecedência. A taxa efetiva varia conforme o histórico de crédito do tomador.
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Inscrições para o 4º Rally
Minas Brasil seguem abertas

Noite

25º C
20º C

Noite

Jean Azevedo tem 33 anos de carreira no motociclismo e
diversos títulos
As inscrições para a quarta
edição do Rally Minas Brasil
– organizado pela Rallymakers – seguem abertas pelo
site www.rallymakers.com.br,

Funvic Educacoin Natal
encara sequência de
adversários mineiros na
Superliga 21/22
O Funvic Educacoin Natal
prepara-se para desafios contra times mineiros pela Superliga 21/22. O primeiro
deles para a equipe potiguar
é neste domingo (6), enfrentando o vice-líder Sada/Cruzeiro, em Contagem (MG).
Na sequência, dia 9, contra

Pietro Fittipaldi

Comercial
Compra: 5,33
Venda:
5,33

Compra: 6,10
Venda:
6,10
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Pietro Fittipaldi disputa
temporada do ELMS em 2022

DÓLAR

EURO

São Paulo tem 16 cidades
em estado de emergência

Esporte

Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 5,29
Venda:
5,48
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Foto/ Marcelo Machado de Melo

Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Ômicron responde por 96%
de amostras analisadas,
diz Fiocruz

e o participante pode escolher
entre as categorias motos, quadriciclos, UTV’s e carros. A disputa abre a temporada 2022 do
Campeonato Brasileiro de Rally

Country CBM e CBA, entre os
dias 09 e 12 de março, na cidade
de Araxá (MG).
Entre os participantes confirmados está um dos principais nomes do motociclismo nacional:
o piloto Jean Azevedo – 33 anos
de carreira, e que desde 2013
faz parte da Honda Racing. “Estou treinando forte nessa prétemporada para chegar ao Rally
Minas Brasil bem-preparado e,
quem sabe, conquistar a vitória
e começar o campeonato com
uma boa pontuação”, disse ele,
que estreará no Rally Minas
Brasil e acelerará uma Honda
CRF 450RX.
Azevedo soma diversos títulos, sendo os principais:
deca campeão Brasileiro de
Rally Cross Country; sete vezes campeão do Sertões na categoria motos (1995, 2000,
2002, 2004, 2005, 2015,
2017);
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o líder Fiat/Gerdau/Minas,
em Belo Horizonte. E no
dia 12 recebendo o Azulim/
Gabarito/Uberlândia, no
Palácio do Esportes, em
Natal. Todos estes confrontos estão marcados para as
19h e com transmissão do
Canal SporTV2. Página 7

Em Viña del Mar, etapa do
Circuito Sul-Americano
marca volta de Bruno Schmidt
Foto/ William Lucas

Equipe de cientistas argentinos está usando microrganismos nativos da Antártica
para limpar a poluição de combustíveis e plásticos nas extensões inalteradas do continente branco.
Os minúsculos micróbios
mastigam os resíduos, criando
um sistema natural de limpeza
para a poluição causada pelo
diesel, fonte de eletricidade e
calor para bases de pesquisa na
Antártica congelada.
O continente é protegido
por um Protocolo de Madri,
de 1961, que estabeleceu
que ele deve ser mantido em
estado puro.
A pesquisa sobre os micróbios e resíduos plásticos pode
ajudar em questões ambientais
mais amplas.
“O trabalho utiliza o potencial de microrganismos nativos - bactérias e fungos que
habitam o solo antártico, mesmo quando contaminado - e faz
com que esses micro-organismos comam os hidrocarbonetos”, disse o bioquímico Lucas Ruberto. “O que para nós é
poluente, para eles pode ser
alimento.”
Página 3

Poupança tem retirada
líquida de R$ 19,67 bilhões
em janeiro

Foto/ Haas F1 Team

Antártica:
micróbios
podem ajudar
limpeza de
plásticos

na comparação com janeiro de
2021. Na comparação com janeiro de 2018, nosso crescimento foi 820%”, afirmou
Guimarães durante evento de
lançamento de uma linha especial de crédito para caminhoneiros.
De acordo com Guimarães,
a Caixa elevou, de R$ 150 bilhões para R$ 155 bilhões, a
estimativa para a concessão de
crédito imobiliário neste ano.
Líder no setor, a Caixa concentra cerca de 70% dos financiamentos para compra de
imóveis no país.
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Bruno Schmidt volta às quadras no Circuito Sul-Americano
Bruno Schmidt está de volta às
competições. Após disputar os Jogos de Tóquio, o campeão olímpico no Rio 2016 passou por uma
cirurgia no joelho direito, mas já
tem retorno marcado. Neste final
de semana, Bruno e Saymon, seu
novo parceiro, vão representar o

Brasil na quarta etapa do Circuito
Sul-Americano de Vôlei de Praia,
em Viña del Mar, no Chile. No
torneio feminino, a parceria brasileira será Tainá/Victoria. Em
dezembro, Vic foi campeã do
Pan-Americano Junior jogando
ao lado de Thainara. Página 7
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Secretaria lança a cartilha
“São Paulo contra o Racismo”
Sobe para 15 número de
corpos encontrados em
Franco da Rocha
O Corpo de Bombeiros encontrou outros dois corpos na
tarde de quinta-feira, (3) em
Franco da Rocha, na área afetada pelo deslizamento de terra do último fim de semana,
após fortes chuvas que atingiram a cidade, na região metropolitana de São Paulo.
Os Bombeiros localizaram
15 vítimas até o momento. O
Corpo de Bombeiros informou
que continua a busca por outros três desaparecidos.
Segundo a corporação, os
corpos das vítimas encontradas na tarde desta quinta-feira
foram encaminhados para o
Instituto de Criminalística de
São Paulo, para o trabalho de

identificação.
A Defesa Civil do Estado
de São Paulo confirmou 31
óbitos em razão das chuvas
que atingem diversas regiões
do estado, desde sexta-feira
passada (28). Os transtornos
provocados pelas enchentes
deixaram cerca de 5.548 famílias desabrigadas ou desalojadas.
Entre as vítimas há oito crianças. Além disso, há 14 feridos e três desaparecidos. Ainda
de acordo com a Defesa Civil,
39 municípios do estado registram casos de alagamentos, queda de árvores, queda de muros e
deslizamentos de terra em razão
das chuvas. (Agência Brasil)

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereadores, vereadoras, funcionários, assessores, terceirizados, imprensa e visitantes estão obrigados a apresentar a comprovação das vacinações contra Covid-19 pra entrar na sede do
Legislativo. Ordem do presidente Milton Leite (DEM)
.
PREFEITURA (São Paulo)
Secretários, Secretárias, adjuntos, assessores, funcionários,
terceirizados, imprensa e visitantes estão obrigados a apresentar comprovação das vacinações contra Covid-19 pra entrar na
sede do Executivo. Ordem do prefeito Ricardo Nunes (MDB)
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Filho do ex-governador Marcio França (PSB), o deputado
Caio França (PSB) tá afirmando que não vai usar o fato de ser
relator da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre benefícios
fiscais dados pelo governo João Doria (PSDB) pra prejudicá-lo
.
GOVERNO (São Paulo)
Assim como o Secretário (Desenvolvimento Regional) Marquinho Vinholi veio do PDT Brizolista pro PSDB hoje do João
Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia, candidato ao cargo do
governador veio do DEM (então do Kassab) pro PSDB do Doria
.
CONGRESSO (Brasil)
Já são muitos os deputados federais Bolsonaristas - mesmo
os que não vão pro PL - trabalhando pela candidatura do ministro
(Infraestrutura) Tarcísio Freitas ao governo paulista. Alguns, sonham até ser candidato a vice na chapa partidária
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro tá dizendo que desta vez o seu Palmeiras vai
faturar o inédito campeonato mundial de clubes, uma vez que a
desclassificação na última edição foi uma escola pra não errar
de novo, achando que ganhar Libertadores garante algo
.
PARTIDOS (Brasil)
Além de abandonar sua ex-apadrinhada Dilma, abraçar seu
ex-adversário - o tucano arrependido Alckmin - e dizer que adora evangélicos, o ex-Presidente Lula (dono do PT) volta a trocar
a cor vermelha por outras. Marketing pra vender moderação
.
HISTÓRIAS
A cada dia as profecias da Literatura Bíblica vão se confirmando. Ontem foi a vez do poderoso - agora até sua morte - Xi
Jinping, que manda na China fazer uma declaração conjunta com
o poderoso - por enquanto até 2036 - Putin, que manda ...
.
(Mundo)
... na Russia (ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) anunciaram ao mundo que vão implantar uma nova ordem
mundial. Na prática, é o início do fim da ONU, do Vaticano e dos
Estados Unidos como maior potência (desde o Século 20) ...
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - virou referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) lançou na segundafeira (31) a cartilha “São Paulo
contra o Racismo – Aspectos Legais e Ações Afirmativas”. Elaborada pela Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), o material será
disponibilizado nos meios digitais
da SJC e em 20 mil edições impressas distribuídas nos Conselhos Municipais da Comunidade
Negra existentes no Estado.
O principal objetivo da cartilha é fomentar a reflexão e as
discussões antes da Conferência
Estadual de Promoção da Igualdade Racial, marcada para 19 e
20 de fevereiro deste ano. Todos os delegados da Conferência receberão o documento.

Outra função é oferecer insumos para a elaboração do Plano
Estadual de Promoção da Igualdade Racial, a ser desenvolvido
até novembro.
“Não basta trabalhar as questões dia a dia. É preciso restabelecer o comprometimento com
a causa e manter os programas de
governo de forma permanente”,
destaca o secretário da SJC, Fernando José da Costa.
Com 32 páginas, a cartilha
fornece orientações sobre
como proceder em caso de discriminação racial, explica conceitos como racismo estrutural
e institucional, defende ações
afirmativas e aponta expressões
a abandonar, como “a coisa está
preta” e “lista negra”, sugerindo

alternativas.
“Além dos aspectos legais, a
cartilha traz iniciativas na área,
como pontuação diferenciada
em concursos públicos e obrigatoriedade da inclusão do quesito raça nos formulários de órgãos públicos. Esperamos que
sirva como guia para lideranças
engajadas nos debates sobre o
assunto”, ressalta Antonio Carlos da Silva Barros, coordenador
de Políticas para a População
Negra e Indígena.
A cartilha integra um rol de
ações relacionadas a questões
raciais implementadas pela
Rede SP Afro Brasil, grupo
composto por diversas secretarias e órgãos do governo paulista criado na gestão João Doria.

Entre elas cursos à distância
sobre o tema voltados a servidores públicos, delegacias especializadas em crimes raciais e
parceria com o Ministério Público para a instalação de unidades de Conselhos Municipais da
Igualdade Racial.
Legislação
No Brasil, racismo é crime.
São Paulo é o único estado brasileiro com lei específica
(14.187/2010) que pune administrativamente o racismo, com multas que podem chegar a 3 mil
Ufesps, o equivalente a R$ 95 mil.
Além da punição, a lei contempla
ações contínuas para conscientizar a população de que toda forma de discriminação é crime.

Gestante vacinada com Coronavac
transmite anticorpos ao bebê
Dois estudos de caso publicados recentemente em revistas
científicas mostram que bebês
cujas mães tomaram a vacina
Coronavac durante a gravidez
nasceram com imunidade contra a covid-19, ou seja, com anticorpos contra o Sars-Cov2. A
Coronavac é o imunizante da farmacêutica chinesa Sinovac, produzido no Brasil pelo Instituto
Butantan.
Em um desses estudos, feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp)
e da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), publicado

na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical,
constatou-se que um recémnascido, cuja mãe havia sido
vacinada com a Coronavac na
34ª e na 37ª semana de gestação, havia desenvolvido anticorpos contra a covid.
De acordo com o Butantan,
foram colhidas amostra de sangue do recém-nascido 24 horas
depois do parto. “A imunidade
passiva pode ter ocorrido por via
transplacentária. Isso porque a
transferência de imunoglobulina G (anticorpos do tipo IgG) da
mãe para o feto começa no final

do primeiro trimestre de gestação e aumenta ao longo da gravidez. A concentração continua a aumentar no terceiro trimestre, permitindo que as
concentrações de anticorpos
fetais excedam os níveis maternos em 20% a 30%”, detalha
a pesquisa.
No outro estudo de caso,
publicado na revista Human Vaccines & Immunotherapeutics,
realizado por pesquisadores do
Departamento de Pediatria da
Faculdade de Medicina da Universidade de Istambul, na Turquia, constatou-se também a pas-

sagem do anticorpo para o recém-nascido.
A mãe recebeu a primeira
dose de CoronaVac na 28ª semana de gestação e a segunda dose
na 32ª. Imediatamente após o
parto, que ocorreu com 38 semanas, uma amostra de sangue
do cordão umbilical do bebê
foi coletada, constatando a
transferência dos anticorpos
contra a covid-19. Segundo o
estudo, a mulher não relatou
nenhum evento adverso relacionado à vacina após a primeira ou a segunda dose.
(Agência Brasil)

São Paulo tem 16 cidades
em estado de emergência
Nos últimos dias, o governo
de São Paulo reconheceu a situação de emergência decretada
por 16 municípios no estado em
razão das chuvas. Assim, as cidades com a declaração de
grande dificuldade para lidar
com os estragos ficam aptas a
receberem recursos para lidar
com os danos dos alagamentos
e deslizamentos.
Tiveram os decretos homologados pelo governo estadual

os municípios de Agudos; Maracaí; Torrinha; Avaré; Campo
Limpo Paulista; Capivari; Embu
das Artes; Santa Isabel; Várzea
Paulista; Caieiras; Franco da
Rocha; Francisco Morato; Jaú;
Mombuca; Monte Mor; Rafard.
Recursos
O governo de São Paulo já
autorizou convênios para distribuir recursos para 12 dos municípios atingidos pelas chuvas.

Franco da Rocha, cidade com
maior número de mortes, contabilizando até o momento 15
vítimas dos temporais, deverá
receber R$ 8 milhões.
Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, serão destinados R$ 18
milhões a dez cidades afetadas
pelos estragos em todo o estado. O dinheiro poderá ser
usado para melhorias que reduzam problemas crônicos de

urbanização nos municípios.
Mortos e desabrigados
De acordo com a Defesa Civil estadual, desde a última sexta-feira (28), 29 pessoas morreram em todo o estado devido aos alagamentos e deslizamentos de terra, sendo que há
ainda cinco desaparecidos. Ficaram desalojadas 4,7 mil famílias e 806 desabrigadas.
(Agência Brasil)

Poupatempo da Sé oferece atividades
gratuitas para a população curtir ao ar livre
Ainda dá tempo de aproveitar o tempo livre para se descontrair, praticar exercício físico e
até mesmo aperfeiçoar as habilidades esportivas. Quem estiver ou passar pelo Poupatempo
da Sé, na região central de São
Paulo, pode realizar algumas atividades gratuitas no local até o
próximo dia 12 de fevereiro.
Com um espaço montado na
área externa da unidade, o Pou-

patempo oferece modalidades
como slackline, tênis de mesa,
futmesa, chute a gol e minigolfe. Promovida pelo Sesc do Carmo, a ação faz parte do projeto
Sesc Verão 2022, que conta com
uma programação voltada à importância do lazer no cotidiano.
As atividades são indicadas
para maiores de 12 anos, que
deverão apresentar um documento com foto e o comprovan-

te de vacinação contra a Covid19, com duas doses ou dose única, na versão física ou digital –
disponível
no
portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou no
aplicativo Poupatempo Digital. O
uso da máscara também é obrigatório durante todas as práticas.
O Sesc Verão é uma campanha que busca proporcionar às
pessoas novas possibilidades de
vivenciar aspectos variados da

cultura esportiva, bem como
outras experiências corporais.
Serviço
Espaço Tempo Livre
Local: Poupatempo da Sé –
Rua do Carmo, s/n – Sé/ SP.
Datas e horários: até 12/02
– segunda a sexta-feira, das 9h
às 14h; e sábado, das 9h às 13h.
Evento gratuito aberto à população.

Bilhete Único de Estudante é enviado
para endereço de escolha do aluno
Os estudantes que utilizam
transporte público para se deslocar entre a residência e a escola
passam a contar com uma novidade: a primeira via do Bilhete
Único Estudante agora é enviada
ao seu endereço cadastrado, sem
custo adicional. O aluno somente precisará fazer a solicitação
online, pagar o valor referente à
validação e indicar onde quer receber o seu cartão.
Para segurança do aluno, o
cartão irá bloqueado. Junto com
o bilhete, o estudante receberá
instruções de como proceder ao
desbloqueio pela internet, garantindo ser o titular do benefício e
sendo liberado para efetuar a primeira recarga de suas cotas, sejam elas de gratuidade ou de
meia-tarifa.
Outra facilidade na solicitação dos estudantes para o ano letivo de 2022, é que agora eles
têm mais opções de pagamento
para solicitação do benefício de
sete tarifas (ou R$ 30,80 atuais),
passando a serem aceitas também
as modalidades de cartão de crédito ou PIX, além do boleto que

já é utilizado atualmente.
Vale lembrar que para a comodidade de receber a primeira
via no endereço informado, o
estudante paga o valor de sete tarifas vigentes, referente à validação do benefício do estudante.
Para facilitar o pedido do cartão foi colocado à disposição dos
estudantes um acesso mais moderno e responsivo. A navegação é toda
feita em sptrans.dne.com.br, ou
seja, os serviços serão direcionados para a página do Documento
Nacional do Estudante (DNE)
onde o aluno poderá efetuar pagamentos e acompanhar todas as etapas na emissão do Bilhete Único.
Para solicitar a primeira via
ou revalidação do Bilhete Único
Estudante, siga o passo a passo:
• Informe a Unidade de Ensino
que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante no ano vigente;
• Aguarde o envio dos seus
dados de matrícula à SPTrans pela
Unidade de Ensino. Você poderá
acompanhar a confirmação de
sua matrícula no site;
•
Entre
no
site
sptrans.dne.com.br e se identifi-

que com o RG e CPF;
• Revalidação: Caso você já
possua um Bilhete Único de Estudante ativo, será solicitada a
confirmação do código do cartão para revalidá-lo, desde que o
cartão esteja em perfeito estado
de funcionamento e conservação,
sem trincas ou envergaduras e
com a foto e numeração impressas na parte frontal legíveis.
Atenção: você continuará utilizando este cartão, emitido em
anos anteriores e para ter direito
a meia entrada em shows e eventos, retire o selo de revalidação
nos Postos de Atendimento;
• Emissão de novo cartão:
Caso deseje um novo cartão, selecione a opção para solicitar um
novo cartão, confirme os dados
enviados pela Unidade de Ensino, faça o envio de uma foto e
um documento oficial, informe
os dados de contato e um endereço para entrega de sua preferência. Os dados de contato são
muito importantes pois é através
do celular ou e-mail que serão
enviados os avisos de andamento da emissão do novo cartão;

• Nos dois casos, seja para
receber um novo cartão ou renovar um cartão usado, será devido
o valor correspondente a 7 tarifas de ônibus vigentes (R$ 30,80
em valores atuais) usando cartão
de crédito, boleto ou PIX.
• Se escolher a opção do boleto, aguarde a confirmação do
pagamento (que leva até três dias
úteis). Importante: antes de imprimir o boleto, verifique se é o
número do cartão que pretende
revalidar e só assim imprima o
boleto que também pode ser
pago em casas lotéricas.
• Após a conclusão dessas etapas, a foto e o documento serão
validados e o cartão será encaminhado para o endereço informado no momento do cadastro;
• Ao receber o cartão, entre
no site sptrans.dne.com.br e efetue o desbloqueio do Bilhete Único do Estudante para ativá-lo. Cartões emitidos em anos anteriores
serão automaticamente bloqueados no momento do desbloqueio
do novo cartão. A restituição do
saldo remanescente estará disponível para recarga em até 72h.
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Caixa dobra crédito imobiliário em
janeiro e eleva previsão para 2022
Apesar da alta de juros nos
últimos meses, o crédito imobiliário concedido pela Caixa
Econômica Federal dobrou
em janeiro, na comparação
com o mesmo mês do ano
passado, disse na sexta-feira (4) o presidente da instituição, Pedro Guimarães.
Segundo Guimarães, o volume de concessões de financiamentos com recursos
próprios saltou de R$ 5,8
bilhões em janeiro de 2021
para R$ 11,6 bilhões no mês
passado.
“Crescemos em janeiro
100,7% em crédito imobiliário na comparação com janeiro de 2021. Na comparação
com janeiro de 2018, nosso
crescimento foi 820%”, afirmou Guimarães durante evento de lançamento de uma linha especial de crédito para
caminhoneiros.

De acordo com Guimarães,
a Caixa elevou, de R$ 150 bilhões para R$ 155 bilhões, a
estimativa para a concessão de
crédito imobiliário neste ano.
Líder no setor, a Caixa concentra cerca de 70% dos financiamentos para compra de
imóveis no país.
Em relação ao crédito para
o agronegócio, Guimarães disse que, no atual ritmo de evolução, o banco deverá tornarse líder no segmento na América do Sul até 2024.
“Éramos o oitavo banco no
agro até ano passado; somos
o terceiro agora, e até junho
iremos para o segundo lugar.
Se fizermos R$ 100 bilhões no
agro, é 15% da nossa carteira
imobiliária, não é nada”, declarou. Para a safra 2021/
2022, o banco tem orçamento
de R$ 35 bilhões para o crédito rural.

No evento de lançamento
da linha de antecipação de frete
para caminhoneiros, a Caixa
divulgou dados de inclusão
bancária e de acesso ao crédito. Segundo o banco, o aplicativo Caixa Tem atingiu 109
milhões de contas poupança
digitais cadastradas. Segundo
a instituição financeira, desse
total, 38 milhões de pessoas
que não tinham conta em banco foram incluídas no sistema
financeiro.
Sobre a linha de crédito
que antecipa o saque-aniversário do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), a
Caixa informou que, dos 2,3
milhões de trabalhadores contrataram esse tipo de empréstimo, 1,3 milhão estavam com
o nome negativado e usaram
a antecipação para quitar dívidas.
Durante o evento, o minis-

tro da Economia, Paulo Guedes, disse que a Caixa assumiu o protagonismo na execução de políticas sociais do governo, com o pagamento do
auxílio emergencial em 2020
e 2021. Segundo o ministro, o
governo decidiu centralizar diversos programas sociais no
banco estatal.
“Desde o auxílio emergencial, a Caixa pagou 68 milhões
de pessoas. Foram decisões
que tivemos de tomar no calor do combate. O presidente
virou e falou: ‘Não vamos deixar nenhum brasileiro para
trás’. Criamos o auxílio. Fizemos uma reunião e discutimos:
‘Vamos credenciar todo o sistema bancário ou vamos fazer a aposta toda na Caixa?’
Porque ali na Caixa, nós temos todo o controle operacional”, declarou Guedes. (Agencia Brasil)

Poupança tem retirada líquida
de R$ 19,67 bilhões em janeiro
A aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros iniciou o ano com retirada recorde. Em janeiro, os brasileiros
sacaram R$ 19,67 bilhões a
mais do que depositaram na
caderneta de poupança, informou na sexta-feira (4) o Banco
Central (BC).
Essa foi a maior retirada líquida registrada para todos os
meses desde o início da série
histórica, em 1995. O recorde
anterior tinha sido registrado em
janeiro do ano passado, quando
os saques tinham superado os
depósitos em R$ 18,15 bilhões.
Tradicionalmente, o primeiro mês do ano é marcado pelo
forte volume de saques na poupança. O pagamento de impostos e despesas como material

escolar e parcelamentos das
compras de Natal impactam as
contas dos brasileiros no início
de cada ano.
No ano passado, a poupança
tinha registrado retirada líquida
de R$ 35,5 bilhões. A aplicação
foi pressionada pelo fim do auxílio emergencial, pelos rendimentos baixos e pelo endividamento maior dos brasileiros. A
retirada líquida – diferença entre saques e depósitos – só não
foi maior do que a registrada em
2015 (R$ 53,57 bilhões) e em
2016 (R$ 40,7 bilhões). Naqueles anos, a forte crise econômica levou os brasileiros a sacarem recursos da aplicação.
Rendimento
Até recentemente, a poupan-

ça rendia 70% da Taxa Selic (juros básicos da economia). Desde dezembro do ano passado, a
aplicação passou a render o
equivalente à taxa referencial
(TR) mais 6,17% ao ano, porque a Selic voltou a ficar acima de 8,5% ao ano. Atualmente, os juros básicos estão em
10,75% ao ano.
O aumento dos juros, no entanto, foi insuficiente para fazer a poupança render mais que
a inflação. Nos 12 meses terminados em janeiro, a aplicação rendeu 3,06%, segundo o
Banco Central. No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor-15 (IPCA15), que funciona como prévia
da inflação oficial, atingiu
10,20%. O IPCA cheio de ja-

neiro será divulgado na próxima quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Caso a inflação caia nos próximos meses, a caderneta pode
voltar a ter rendimento positivo. Para este ano, o boletim
Focus, pesquisa com instituições financeiras divulgada pelo
Banco Central, prevê inflação
oficial de 5,10% pelo IPCA.
Com a atual fórmula, a poupança renderia cerca de 7%,
caso a Selic permanecesse em
10,75% durante todo o ano. O
rendimento pode ser um pouco
maior se o Banco Central continuar a aumentar a taxa Selic
nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária.
(Agencia Brasil)

Com o cancelamento do carnaval de
rua, ambulantes terão auxílio no RJ
Os vendedores ambulantes
que trabalhariam no carnaval
de rua da cidade do Rio de
Janeiro irão receber um auxílio de R$ 500, a ser pago em
cota única no dia 18 de fevereiro.
O anúncio foi feito na sexta-feira (4) pela prefeitura e
tem como objetivo complementar a renda desses trabalhadores informais, após o cancelamento dos festejos pelo
segundo ano seguido, devido
à pandemia de covid-19.
De acordo com o prefeito,
Eduardo Paes, serão beneficiados mais de 9 mil ambulantes
da cidade.
“O carnaval de rua começa sempre bem antes. Existe
toda uma cadeia produtiva que
depende do carnaval. O que
buscamos foi construir alternativas para essa cadeia produtiva. Há uma quantidade

muito grande de pessoas que
vão deixar de trabalhar nesse
período e que, por consequência disso, deixarão de ter
uma renda extra. Este programa, elaborado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Fazenda busca dar
um auxílio da Prefeitura para
essas pessoas”.
Poderão acessar o auxílio
os ambulantes cadastrados no
Carnaval de 2020 que, segundo a Riotur, somam 9.262 pessoas. De acordo com a prefeitura, os interessados devem
acessar o site www.carioca.rio
a partir de quarta-feira (9) e informar o CPF, para saber se têm
direito ao benefício. Quem estiver apto, deve fazer um cadastro até o dia 17 de fevereiro.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação
e Simplificação, Chicão Bulhões, destacou que o progra-

ma Auxílio Ambulante Carnaval de Rua vai ajudar a diminuir os impactos econômicos
da pandemia na cidade.
“O carnaval do Rio, além
do seu imenso valor cultural e
histórico, também é um vetor
de desenvolvimento econômico da cidade, movimentando
a economia e gerando trabalho e renda para milhares de
pessoas. Com o cancelamento dos blocos de ruas neste
ano, milhares de trabalhadores deixarão de ter a renda desse período”.
A prefeitura informou que
no carnaval de 2020, o último
realizado na cidade, foram movimentados mais de R$ 4 bilhões, com a presença de dois
milhões de turistas. Os ambulantes trabalham em mais de
600 desfiles, de cerca de 500
blocos autorizados.
No ano passado, o progra-

ma Auxílio Carioca destinou
cerca de R$ 93 milhões para
670 mil pessoas, entre famílias em estado de vulnerabilidade social, beneficiárias do Programa Cartão Família Carioca, ambulantes, auxiliares de
ambulantes e famílias que recebem o Cartão Merenda. O
secretário de Fazenda, Pedro
Paulo, explica que o Auxílio
Ambulante usará a mesma
plataforma.
“O processo para o auxílio
ao ambulante do carnaval deste ano é basicamente o mesmo que fizemos com o Auxílio Carioca quando disponibilizamos uma plataforma para
que fizessem um cadastro e
um cartão digital para que pudessem fazer o saque. E isso
deu certo. Basicamente, vamos usar o mesmo sistema
agora. É simples e rápido”.
(Agencia Brasil)

Caixa lança linha de antecipação
de frete para caminhoneiros
Os caminhoneiros poderão
antecipar o recebimento do frete por meio de empréstimo com
juros baixos contratado na Caixa Econômica Federal. O banco
lançou na sexta-feira (4) a linha
Giro Caixa Transportes, com taxas a partir de 1,99% ao mês.
Por meio da linha de crédito, a antecipação do frete será
depositada diretamente na conta dos transportadores autônomos com até 120 dias de antecedência. A taxa efetiva varia
conforme o histórico de crédito do tomador.
Poderão ser antecipados os
fretes registrados nos sistemas
das Secretarias Estaduais de Fazenda com base na emissão do
Manifesto Eletrônico Fiscal
(MDF- e), documento ampla-

mente utilizado pelas empresas
do ramo, que armazena informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte.
A amortização do empréstimo será paga em parcela única,
com vencimento na mesma data
estipulada pelo transportador,
no MDF-e. As empresas de
transporte de cargas interessadas em contratar a linha de
crédito deverão pedir a habilitação do limite em qualquer
agência da Caixa, mediante
avaliação de crédito. Após a
aprovação do limite, os empréstimos poderão ser contratados
digitalmente, pelo Gerenciador
Financeiro da Caixa.
Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a nova linha de crédito dará mais renda

aos caminhoneiros, em um momento em que os combustíveis
enfrentam aumentos de preços.
“Antes, os caminhoneiros,
quando não tinham os recebíveis, tomavam crédito a 10%,
15% ou 20% de juros ao mês.
Quando eles começam a tomar
a partir de 1,99% ao mês, isso é
o que a gente chama na economia de efeito-renda. Quando
tem essa redução, há um valor
muito grande que pode ser usado para pagamento de diesel ou
de reformas do caminhão”, disse Guimarães, na cerimônia de
lançamento da linha de crédito.
Também presente à solenidade, o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, disse que o programa ajudará a reduzir as carências no setor de infraestrutura e

no transporte de cargas. “Para
diminuir o gap [lacuna] de infraestrutura, não basta o investimento. Mais duas componentes
são fundamentais: a desburocratização, com a digitalização dos
serviços, e a atenção para a questão humana do processo de
transportes. É isso é que está
sendo anunciado no dia de hoje”,
disse Freitas.
O evento também teve a presença do ministro da Economia,
Paulo Guedes, e do presidente
Jair Bolsonaro. Guedes elogiou
a digitalização do banco na operação de políticas sociais, como
o auxílio emergencial.
Bolsonaro não discursou no
evento, apenas participando da
assinatura do lançamento da linha de crédito. (Agencia Brasil)

Antártica: micróbios podem
ajudar limpeza de plásticos
Equipe de cientistas argentinos está usando microrganismos
nativos da Antártica para limpar a poluição de combustíveis e
plásticos nas extensões inalteradas do continente branco.
Os minúsculos micróbios mastigam os resíduos, criando um
sistema natural de limpeza para a poluição causada pelo diesel,
fonte de eletricidade e calor para bases de pesquisa na Antártica
congelada.
O continente é protegido por um Protocolo de Madri, de
1961, que estabeleceu que ele deve ser mantido em estado puro.
A pesquisa sobre os micróbios e resíduos plásticos pode ajudar em questões ambientais mais amplas.
“O trabalho utiliza o potencial de microrganismos nativos bactérias e fungos que habitam o solo antártico, mesmo quando
contaminado - e faz com que esses micro-organismos comam
os hidrocarbonetos”, disse o bioquímico Lucas Ruberto. “O que
para nós é poluente, para eles pode ser alimento.”
Ruberto viajou em dezembro com outros pesquisadores para
Carlini, uma das seis bases argentinas permanentes na Antártica,
passando por quarentena para evitar levar a covid-19 ao continente, onde houve surtos isolados do vírus.
A equipe realizou trabalhos de biorremediação, que envolvem a limpeza do solo afetado pelo diesel, usando micro-organismos e plantas autóctones, processo que pode ser usado no
verão austral e remove cerca de 60% a 80% dos poluentes.
Ruberto disse que a equipe ajudou os micróbios com nitrogênio, umidade e aeração para melhorar suas condições. “Basicamente, com isso conseguimos que os micro-organismos reduzam biologicamente, com baixíssimo impacto ambiental, o
nível de contaminantes”, afirmou à Reuters.
A equipe agora começou a pesquisar como os micróbios podem ajudar a limpar os resíduos plásticos em outros lugares.
Tanto os combustíveis quanto os plásticos são polímeros, moléculas compostas por longas cadeias de carbono e hidrogênio.
Os pesquisadores coletam amostras de plástico dos mares da
Antártica e estudam para ver se os micro-organismos estão comendo os plásticos ou simplesmente os usando como jangadas.
(Agencia Brasil)

Chanceler manifesta apoio
da Espanha a acordo entre
Mercosul e UE
O ministro de Assuntos Exteriores e Cooperação da Espanha, José Manuel Albares, reiterou o apoio do governo do premiê espanhol Pedro Sánchez à ratificação do acordo de livre
comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Em maio de
2021, a antecessora de Albares no cargo, Arancha Gonzáles Laya,
também tinha dito que a ratificação do acordo era uma prioridade para o governo espanhol.
Ao receber o chanceler brasileiro, Carlos França, em Madri,
Albares destacou a importância do multilateralismo e de reforçar os laços entre os países que integram os dois blocos. Em um
comunicado oficial divulgado logo após o encontro, na quintafeira (3), o ministério espanhol afirma que a conclusão do acordo “aproximará duas regiões que já compartilham valores e interesses comuns, fomentando o crescimento econômico e social
dos dois lados do Atlântico”.
Após quase vinte anos de negociações, os principais aspectos comerciais e políticos do acordo foram pactuados, respectivamente, em junho de 2019 e em junho de 2020. Atualmente, o
texto final está sendo revisado para que sejam dirimidas pendências técnicas e jurídicas a fim de que o texto possa, então, ser
traduzido para os 23 idiomas falados no âmbito da União Europeia (formada por 27 países) e do Mercosul (composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai).
O texto definitivo ainda terá que ser aprovado, por unanimidade, no Conselho da União Europeia, bem como pelo Parlamento Europeu. Além disso, terá que ser aprovado pelos parlamentos de cada um dos países-membros dos dois blocos, cujos
governos deverão assinar o acordo. A expectativa é de que, uma
vez em vigor, o tratado permita a redução gradual das tarifas alfandegárias, estimulando os negócios.
Segundo o Itamaraty, não é possível estimar os prazos para
que cada nação conclua os processos nacionais de ratificação.
Ainda assim, o ministro Carlos França tem dito que confia que a
revisão técnica e a tradução serão concluídas “nos próximos
meses”, permitindo que o acordo seja assinado em breve.
Investimentos
Durante a reunião de quinta-feira, França e Albares anunciaram a criação de uma comissão bilateral (CBBE) que, segundo o
ministério espanhol, legará aos múltiplos diálogos setoriais em
curso uma “uma estrutura permanente” para negociações. Os
chanceleres também assinalaram que o enfrentamento às mudanças climáticas é uma prioridade para seus países.
A Espanha é o segundo maior emissor de investimentos diretos no Brasil, tendo aplicado cerca de US$ 79,1 bilhões nos setores financeiro, de informação e comunicações, indústrias extrativas, eletricidade e gás. É também o oitavo maior destinatário das exportações brasileiras, tendo adquirido US$ 4,05 bilhões em produtos brasileiros em 2020.
A reunião com Albares ocorreu durante a visita oficial de França a Espanha, iniciada na última quarta-feira (2) e encerrada na
sexta-feira (4). Ao longo dos últimos três dias, o chanceler brasileiro se reuniu com autoridades e empresários, aos quais apresentou as oportunidades de investimentos existentes no Brasil,
com destaque para os empreendimentos incluídos no Programa
de Parcerias de Investimento (PPI).
França também ratificou a adesão do Brasil a duas ações multilaterais. A Iniciativa Ibero-Americana para Prevenir e Eliminar a
Violência contra Mulheres foi aprovada na 27º Cúpula realizada
pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, no ano passado, em Andorra, e cria um foro intergovernamental cuja missão será contribuir para a eliminação da violência contra as mulheres.
A segunda ação a que o Brasil aderiu é a Convenção-Quadro
para a Promoção da Circulação do Talento no Espaço IberoAmericano. De acordo com o Itamaraty, a convenção tende a facilitar a mobilidade de empresários e de outros profissionais e
pesquisadores entre os países signatários, favorecendo o intercâmbio de conhecimento e a inovação. (Agencia Brasil)
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Presidente oficializa reajuste
de 33,23% para professores
Ômicron responde por 96% de
amostras analisadas, diz Fiocruz
A variante Ômicron está
presente em todas as regiões
do país e respondia, no fim
de janeiro, por 95,9% das
amostras do coronavírus
SARS-CoV-2 que passaram
por análise genética da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os dados foram divulgados na sexta-feira (4) pela
Rede Genômica Fiocruz que
avaliou 3.739 sequenciamentos feitos entre 14 e 27 de janeiro.
A dominância da nova variante sobre as demais cepas
em todo o país ocorreu ao
longo do mês de janeiro, já
que em dezembro a Ômicron
foi detectada em 39,4% dos
genomas sequenciados.
A Fiocruz informa que os
primeiros genomas da Ômi-

cron no Brasil são de amostras do fim de novembro. A
partir daí, a variante se expandiu rapidamente até superar
a variante Delta ainda em dezembro nas regiões Sudeste,
Nordeste e Sul.
O sequenciamento genético é feito por amostragem a
partir de material coletado de
testes RT-PCR positivos para
SARS-CoV-2. Atuam nesse
trabalho o Laboratório de Viroses Respiratórias e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) e unidades da
Fundação em seis estados,
em parceria com Laboratórios Estaduais de Saúde Pública (LACENs) e com a Coordenação-Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde.
(Agencia Brasil)

Brasil recebe mais 2,1 milhões
de doses de vacinas da Pfizer
Mais de 2,1 milhões de doses
da vacina da Pfizer contra a covid-19, voltadas para o público
acima de 12 anos de idade, chegam ao Brasil na sexta-feira (4).
Este é o primeiro lote de dois que
serão entregues até o fim de semana, segundo o Ministério da
Saúde.
A nova remessa irá se unir
com mais de 177 milhões de doses da vacina enviadas para a
campanha de imunização.
As vacinas desembarcam no
Aeroporto de Guarulhos, em São
Paulo. “Logo após passarem por

um rígido controle de qualidade,
os imunizantes começarão a ser
distribuídos aos estados e ao
Distrito Federal, seguindo critérios de igualdade e proporção
populacional”, informa o ministério.
A campanha de vacinação
contra a covid-19 ultrapassou
mais de 407 milhões de doses
de vacinas distribuídas para estados, municípios e Distrito Federal. Destas, mais de 359 milhões foram aplicadas, segundo balanço do ministério. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, na
Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Emissora
(”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRA”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRA (“Titulares de CRA”) para participarem de
Assembleia Geral (“AGTCRA” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 24 de fevereiro de 2022, às 14h00, de modo
exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme Instrução Normativa CVM
nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos Titulares de CRA habilitados,
sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a distância previamente à realização do conclave nos termos da
ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a seguinte Ordem do Dia: (i) a aprovação, ou não, da ratificação da abertura da
conta vinculada (escrow) nº 20731-5, da agência nº 0001, da QI Sociedade de Crédito Direto (“QI SCD”), de titularidade da Devedora e
movimentação exclusiva por parte da Emissora (“Conta Escrow”), realizada em 30 de agosto de 2021, nos termos do “Contrato de Prestação
de Serviço de Cobrança de Recursos e Outras Avenças nº 14023”, celebrado na mesma data, entre a Devedora, a Emissora e a QI SCD,
destinada ao recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos dos recebíveis objetos da Cessão Fiduciária (“Recebíveis”), alternativamente
ao recebimento de tais recursos na Conta Centralizadora; (ii) a aprovação, ou não, da constituição de cessão fiduciária da Conta Escrow e dos
direitos vinculados à sua titularidade, pela Devedora em favor da Emissora, em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas (“Cessão
Fiduciária da Conta Escrow”); (iii) a aprovação, ou não, da inclusão de obrigação de amortização antecipada das CPR Financeiras diante da
ocorrência de eventos de liquidez correspondentes inclusive, mas sem limitação, à captação de recursos por meio da contratação de nova(s)
dívida(s) e/ou aumento de capital e/ou venda de ativos pela Devedora e/ou por qualquer dos Avalistas(“Captação Adicional I”), observado que:
(a) caso tais recursos da Captação Adicional I tenham valor, de maneira individual ou agregada, igual ou superior a R$40.000.000,00 (quarenta
milhões de reais), tais recursos deverão ser destinados, prioritariamente, à amortização e à quitação integral das CPR Financeiras e,
consequentemente, ao resgate da totalidade dos CRA; (b) caso tais recursos da Captação Adicional I tenham valor, de maneira individual ou
agregada, igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e inferior a R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), apenas o valor
que exceder R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) deverá ser integralmente destinado à amortização extraordinária das CPR Financeiras e,
consequentemente, dos CRA (v.g., caso a captação tenha o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), apenas R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) serão destinados à amortização extraordinária das CPR Financeiras), exceto se a Devedora precisar, comprovadamente,
utilizar tal valor que exceder R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), limitado a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), como garantia no
âmbito de outra captação de recursos (“Captação Adicional II”), situação em que o valor a ser destinado efetivamente à amortização
extraordinária das CPR Financeiras e, consequentemente, dos CRA, será o valor remanescente da captação de recursos após a dedução (1) do
valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e (2) do valor da referida garantia, observado que: (b.1) caso a Captação Adicional II seja
concretizada, seus recursos deverão ser prioritariamente destinados à amortização e à quitação integral das CPR Financeiras e,
consequentemente, ao resgate da totalidade dos CRA; e (b.2) caso a Captação Adicional II não seja concretizada e a referida garantia não seja
comprovadamente constituída, os recursos que seriam a ela destinados deverão ser utilizados na amortização extraordinária das CPR
Financeiras e, consequentemente, dos CRA; e (c) caso tais recursos da Captação Adicional I tenham valor, de maneira individual ou agregada,
inferior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), tais recursos não serão destinados obrigatoriamente à amortização extraordinária das CPR
Financeiras; (iv) a aprovação, ou não, da concessão de carência no pagamento das amortizações das CPR Financeiras e, consequentemente,
das Amortizações Programadas dos CRA, conforme previstas no Anexo II do Termo de Securitização, por um período adicional de 4 (quatro)
meses ao então previsto, ou seja, com relação às parcelas vincendas nos meses de janeiro/2022 (inclusive) a abril/2022 (inclusive), iniciandose o pagamento das amortizações das CPR Financeiras e, consequentemente, das Amortizações Programadas dos CRA no mês de maio/2022,
conforme o Anexo I ao presente Edital, observadas as Condições Resolutivas (conforme definido abaixo); (v) a aprovação, ou não, da concessão
de waiver à Devedora no sentido de abster-se de decretar o vencimento antecipado das CPR Financeiras, em decorrência do não pagamento
das parcelas de amortização das CPR Financeiras devidas em 18 de janeiro de 2022, observadas as Condições Resolutivas; (vi) a aprovação,
ou não, da concessão de waiver à Devedora no sentido de abster-se de decretar o vencimento antecipado das CPR Financeiras caso venha a
ser verificado eventual descumprimento do índice máximo de alavancagem financeira previsto na Cláusula 3.3.2 das CPR Financeiras (“Índice
Máximo de Alavancagem Financeira”) em relação aos trimestres existentes entre o 1º (primeiro) trimestre de 2021 (inclusive) e o 4º (quarto)
trimestre de 2021 (inclusive) (“Período de Duração do Waiver”), observado que o Índice Máximo de Alavancagem Financeira deverá voltar a ser
observado na verificação referente aos 4 (quatro) trimestres imediatamente posteriores ao Período de Duração do Waiver, quais sejam: 3º
(terceiro) trimestre de 2021, 4º (quarto) trimestre de 2021, 1º (primeiro) trimestre de 2022 e 2º (segundo) trimestre de 2022, observadas as
Condições Resolutivas; (vii) a aprovação, ou não, da autorização para liberação semanal de valores recebidos na Conta Centralizadora que
superarem a Razão de Garantia, desde que observadas as demais condições para liberação de excedentes previstas na Cláusula 1.1.3 das CPR
Financeiras, observadas as Condições Resolutivas; (viii) a aprovação, ou não, da alteração do Contrato de Cessão Fiduciária, para prever: (a)
a Cessão Fiduciária da Conta Escrow como objeto adicional; (b) a obrigação de notificação dos devedores dos Recebíveis nos termos
substancialmente previstos do Anexo II ao presente Edital, a ser devida pela Devedora; (c) lista dos devedores dos Recebíveis, atualmente
descritos pelo Anexo III ao presente Edital; e (d) demais alterações necessárias à efetivação e à implementação das matérias constantes das
Ordens do Dia, conforme aplicáveis; (ix) a aprovação, ou não, da submissão dos efeitos: (a) das deliberações indicadas nos itens “iv” ao “vii”
acima; e (b) das alterações implementadas nos Documentos da Operação em decorrência das deliberações indicadas nos itens “iv” ao vii”
acima às seguintes condições resolutivas (“Condições Resolutivas”): (1) não constituição da Cessão Fiduciária da Conta Escrow até 30 de abril
de 2022 (“Condição Resolutiva”); (2) não pagamento, até o dia 01 de fevereiro de 2022, das parcelas de juros das CPR Financeiras vencidas
18 de janeiro de 2022; (3) não apresentação à Securitizadora, até 28 de fevereiro de 2022, de comprovante de protocolo, na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, da alteração ao Contrato Social da Devedora destinada à alteração do §5º da Cláusula Quinta do Contrato Social da
Devedora para indicar como objeto da Alienação Fiduciária de Quotas as 3.227.077 (três milhões, duzentas e vinte e sete mil e setenta e sete)
quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Devedora, nos termos da Cláusula 3.1.1 do Contrato de Alienação
Fiduciária de Quotas, a qual não foi observada pelos Avalistas quando da formalização da “12ª Alteração ao Contrato Social da Pantera
Alimentos Ltda.”, visto que a anotação da Alienação Fiduciária de Quotas no Contrato Social da Devedora não refletiu o aumento de capital
objeto da referida alteração contratual, observado que, a partir do perfazimento de qualquer das Condições Resolutivas, tais
deliberações e alterações perderão seus efeitos nos termos dos artigos 126 a 128 do Código Civil Brasileiro e as CPR Financeiras
deverão ser declaradas vencidas antecipadamente; (x) a aprovação, ou não, da anuência com a liberação das Garantias para fins de
eventual captação de recursos por parte da Devedora, desde que: (a) os documentos da referida captação de recursos prevejam como
destinação prioritária a amortização extraordinária integral das CPR Financeiras e, consequentemente, o resgate da totalidade dos CRA; e (b)
a efetiva liberação das Garantias só ocorra após a quitação integral das Obrigações Garantidas; e (xi) a aprovação, ou não, da autorização para
que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos
necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos CRA. Informações
Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos pela Emissora serão
oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e do Agente Fiduciário
(www.vortx.com.br) aos Titulares de CRA, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de Representação: A
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRA que enviarem para a Emissora,
no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico agentefiduciario@vortx.com.br,
preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRA, observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a)
quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do Titular de CRA; b) quando pessoa jurídica, (i) último
estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (ii) documentos societários que
comprovem a representação legal do Titular de CRA; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando fundo de
investimento, (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de Titulares
de CRA; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRA indicados nos itens (a)
a (c) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com
poderes específicos para sua representação na AGTCRA. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRA se dará
por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma
eletrônica, os Titulares de CRA interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao
Agente Fiduciário, no e-mail agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando o
nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma eletrônica ), em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções
para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará restrito aos Titulares de CRA que se credenciarem,
nos termos aqui descritos (“Titulares de CRA Credenciados”). Por questões operacionais, recomenda-se que os Titulares de CRA Credenciados
enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da
Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia os Titulares de CRA que o fizerem
até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais para admissão e participação na Assembleia serão remetidos
aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido
apenas um convite individual por Titular de CRA). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRA Credenciados e seus
representantes ou procuradores (nos termos da Lei das Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRA não receba o convite individual
para participação na Assembleia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá
entrar em contato com a Emissora pelo e-mail gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo
e-mail agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário
de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRA seja liberado mediante o
envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRA acessem a plataforma eletrônica com antecedência de, no
mínimo, 5 (cinco) minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRA Credenciados
se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia. A Emissora não se
responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares de CRA Credenciados venham a enfrentar ou por qualquer outra situação que não
esteja sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRA com a internet ou incompatibilidade da plataforma eletrônica
Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRA). Voto a Distância: Os Titulares de CRA poderão optar por exercer o seu direito de voto,
sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução 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 modelo
de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto a distância em sua página na rede mundial de computadores
(www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e
assinada pelo Titular de CRA ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou
sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRA
ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos
poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2022. FORTE SECURITIZADORA S.A.

Uma cerimônia no Palácio do
Planalto, na sexta-feira (4), oficializou o reajuste de 33,23% para
professores da rede pública de
educação básica. A portaria, assinada pelo ministro da Educação,
Milton Ribeiro, e pelo presidente
Jair Bolsonaro, eleva de R$ 2.886
para R$ 3.845 o piso salarial nacional da categoria.
Além do reajuste, foram lançados no evento dois editais com
a oferta de 168 mil vagas em cursos de graduação e pós-graduação para formação de professores.
O primeiro é o da Universidade
Aberta do Brasil (UAB) e o segundo edital é do Programa Nacional
de Formação de Professores da
Educação Básica (Parfor).
“Em 2021 o protagonismo foi
dos profissionais da saúde, em
2022, o protagonismo será dos
profissionais de educação. Chega de usar os professores e profissionais de educação apenas
como massa de manobra políticoeleitoral. Está na hora de ações diretas. E uma ação direta é essa,
que respeita o profissional e dá a
ele um ganho a mais nessa situação”, ressaltou o ministro da Educação na cerimônia.
O piso se aplica a profissionais com formação em magistério
em nível médio - vinculados a instituições de ensino infantil, fundamental e médio das redes federal, estadual e municipal - que têm
carga horária de trabalho de 40
horas semanais. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), a me-

dida abrange professores, diretores, coordenadores, inspetores,
supervisores, orientadores e planejadores escolares em início de
carreira. Segundo o Ministério da
Educação (MEC), mais de 1,7 milhão de profissionais serão impactados.
O reajuste está previsto em lei
de 2008. Segundo o texto, o valor
mínimo para os docentes da educação básica deve ser reajustado
anualmente em janeiro. Segundo
entendimento da CNTE e do governo federal, o reajuste é automático e deverá constar do salário referente ao mês de janeiro, a
ser pago em fevereiro. Mas na
prática não deve ser assim já que
os municípios têm alegado dificuldades financeiras para arcar com
esse reajuste.
Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro adiantar o valor
de reajuste do piso, a Confederação Nacional dos Municípios
(CNM) criticou a medida afirmando que o Executivo federal coloca
“em primeiro lugar uma disputa
eleitoral” e joga a educação “pelo
ralo”.
À época, por meio de nota, o
presidente da entidade, Paulo
Ziulkoski, destacou que o critério
de reajuste anual do piso do magistério foi revogado com a Lei
14.113/2020, que regulamentou o
novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), entendimento que, segundo ele, foi
confirmado pelo próprio Minis-

teìrio da Educação, no dia 14 de
janeiro, com base em parecer jurídico da Advocacia-Geral da
UniaÞo (AGU).
O Ministério da Educação, por
sua vez, informou que a definição
do valor se deu após “estudo técnico e jurídico”, que, segundo a
pasta, “permitiu a manutenção do
critério previsto na atual Lei 11.738
de 2008”.
Pelas contas da CNM, o reajuste anunciado pelo governo federal, de 33,24%, terá impacto de
R$ 30,46 bilhoÞes nos cofres dos
municípios, “colocando os entes
locais em uma difícil situação fiscal e inviabilizando a gestão da
educação no Brasil”.
“Para se ter ideia do impacto, o
repasse do Fundeb para este ano seraì de R$ 226 milhoÞes. Com esse reajuste, estima-se que 90% dos recursos do fundo sejam utilizados para
cobrir gastos com pessoal”, ponderou o presidente da CNM.
A entidade recomendou a correção do piso pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC)
medido nos 12 meses anteriores ao
reajuste – a mesma métrica usada
na correção do salário mínimo geral
e orientou os prefeitos a não pagarem o valor determinado pelo governo federal. O INPC fechou 2021
em 10,16%.
Para o ministro da Educação,
os recursos existem e o governo
federal pode socorrer municípios que não consigam pagar o reajuste.
“Vejo que há na mídia, muitas
vezes, discussão de alguns ges-

tores, sobretudo municipais e estaduais, que acham que o valor é
muito grande. Lembro de no final
do ano ter sido procurado por alguns prefeitos e até governadores com dificuldades, devido ao
montante de recursos da educação que tinham de usar, e me perguntaram, o que podemos fazer?
Aí foram bônus, computadores...
Os recursos existem e o governo
federal, já há previsão legal, pode,
de maneira justificada, socorrer
eventualmente um gestor que não
consiga cumprir esse montante”,
afirmou.
O presidente Jair Bolsonaro
também citou a polêmica e afirmou
que os recursos são do governo
federal. “Havia, sim, pedidos de
muitos chefes de executivo estaduais e municipais querendo [reajuste] de 7%. O dinheiro é de
quem? Quem é que repassa esse
dinheiro para eles? Somos nós, o
governo federal. E a quem pertence a caneta Bic para assinar a portaria? Essa caneta Bic quem vai
usar sou eu”, declarou.
No evento, o presidente citou
ainda o que chamou de “realizações da semana” como o fim da
exigência da prova de vida do
INSS, a entrega de 2 mil títulos de
terra, além de cerca de R$ 8 bilhões
esquecidos por correntistas ao longo dos últimos anos que serão liberados. O sistema que permite a
consulta a valores devidos por bancos a pessoas e empresas voltará
a funcionar somente em 14 de fevereiro, segundo o Banco Central.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
GIGACOM HOLDING LTDA. - CNPJ/MF nº 29.791.265/0001-37, NIRE 35.235.188.301
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os sócios da Sociedade, a reunirem-se em Reunião Sócios, a realizar-se, em 1ª convocação com a
presença de titulares de no mínimo 3/4 do capital social, no dia 15/02/2022, às 14h00min e, em 2ª convocação, com
qualquer número, no dia 15/02/2022, às 14h30min, na Avenida Moema, 490, Moema, São Paulo/SP para apreciar e
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Tomar ciência da resignação do administrador Roque Marcelo
Versolato; (2) Eleição ou não de administrador para o cargo vacante. A participação na reunião poderá ocorrer de
forma remota para os sócios que assim solicitarem, sendo apenas necessário comunicar tal intenção para
recebimento do link de acesso. Os sócios que não puderem comparecer na data e horários marcados poderão
nomear procuradores, através de instrumento com firma reconhecida, especificando os atos e operações que o
indicado poderá praticar, inclusive, dando-lhes poder para votar em seu nome. Cristian Weissenborn - Administrador.

AC REAL STATE ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 32.440.599/0001-70 - NIRE 35.235.427.925
Edital de Convocação de Reunião de Sócios em 05.02.2022
Nos termos do artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e da Cláusula 3ª, §8º do Contrato Social,
ficam os sócios da AC Real State Administração e Participações Ltda. (“Sociedade”), convocados
para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 22.03.2022, na sede da Sociedade,
na Rua Bandeira Paulista, 600, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04532-001, SP, SP, às 11h, em 1ª convocação
ou às 11:30h, em 2ª e última convocação, para examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes
matérias: (i) contas da administração relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018,
31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (ii) balanços e demais demonstrações financeiras relativas
aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (iii) a
distribuição de dividendos; iv) a forma de remuneração dos administradores (“pro-labore”); e, (v) a
ratificação de deliberações anteriormente realizadas. Estarão à disposição dos Sócios, a partir do dia
15.02.2022, na sede da Sociedade, cópia das demonstrações financeiras e demais documentos
pertinentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021.
Antonio Chohfi Cury - Administrador.

A. CURY ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 62.937.495/0001-37
Edital de Convocação de Reunião de Sócios em 05.02.2022
Nos termos do artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e da Cláusula 3ª, §5º do Contrato Social,
ficam os sócios da A. Cury Administração e Participações Ltda. (“Sociedade”), convocados para
se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 22.03.2022, na sede da Sociedade, na
Rua Bandeira Paulista, 600, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04532-001, SP, SP, às 10h, em 1ª convocação
ou às 10:30h, em 2ª e última convocação, para examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes
matérias: (i) contas da administração relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017,
31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (ii) balanços e demais demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e
31.12.2021; (iii) a distribuição de dividendos; iv) a forma de remuneração dos administradores
(“pro-labore”); e, (v) a ratificação de deliberações anteriormente realizadas. Estarão à disposição dos
Sócios, a partir do dia 15.02.2022, na sede da Sociedade, cópia das demonstrações financeiras e
demais documentos pertinentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018,
31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021. Antonio Chohfi Cury - Administrador.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(nova denominação da Isec Securitizadora S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 6ª, 8ª e 31ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017)
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 6ª, 8ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na
Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”,
e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia
Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 24 de fevereiro de 2022 às 14h00, de forma exclusivamente
remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução da CVM nº 625, de 14
de maio de 2020 (“ICVM 625”), nos termos deste edital, a fim de deliberar sobre: (i) Considerando a definição de
“Matérias de Interesse” do Acordo de Credores das séries 6ª, 8ª e 31ª da Emissão, avaliar os pedidos apresentados
pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) datado de 20 de janeiro de 2022 à Emissora (“Carta Ginco”), para: a)
Autorizar a prorrogação, por mais 12 (doze) meses a contar da data de aprovação deste item, do prazo concedido
na Assembleia Geral de Titulares de CRI da 6ª, 8ª e 31ª séries da Emissão realizada em 13 de agosto de 2021 (“AGT
13/08/2021”), para reenquadramento da Razão de Direitos Creditórios dos CRI da 6ª, 8ª e 31ª séries, afastando
quaisquer penalidades de acordo com o previsto nos Documentos da Operação, considerando que o prazo concedido
na AGT 13/08/2021 expirou em 31 de janeiro de 2022; b) Autorizar a prorrogação por mais 12 (doze) meses a contar
da data de aprovação deste item, do prazo concedido na AGT 13/08/2021, para suspensão da aplicabilidade do
Percentual Mínimo de Recebíveis das 6ª, 8ª e 31ª séries da Emissão, afastando quaisquer penalidades de acordo com
o previsto nos Documentos da Operação, considerando que o prazo concedido na AGT 13/08/2021 expirou em 31 de
janeiro de 2022; 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 CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.
inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum
de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, pelo
menos, 2/3 (dois terços) dos CRI da 6ª, 8ª e 31ª Séries em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número
de presentes, conforme cláusula 3.2.5 do Acordo de Credores. As deliberações serão tomadas com voto afirmativo
de representantes das 6ª, 8ª e 31ª séries cujas Frações de Participação representem mais do que 50,01% das 6ª, 8ª e
31ª séries em circulação, conforme cláusula 3.2.4 do Acordo entre Credores. A Assembleia convocada por meio deste
edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via
internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para
assembleias@pentagonotrustee.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia,
podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física,
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a
representação do titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular
dos CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando
a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a
ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do
seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto
deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu representante legal, assinada de
forma eletrônica (com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência
acima mencionada, e (iii) no caso de o titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625,
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

Cyrela Cordoba Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 17.104.006/0001-01 - NIRE 35.227.087.126
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.01.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 4.200.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 4.200.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Passa o
Capital Social de R$ 7.464.791,00 para R$ 3.264.791,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.01.2022. Mesa: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti - Presidente; Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócias: Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações - Rafaella Nogueira De Carvalho Corti e Sigrid Amantino Barcelos

TS-29 Participações Ltda. - NIRE 35.235.216.886 - CNPJ nº 30.073.131/0001-60

Extrato do Instrumento Particular de 6ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular: 1. TS Port Corporate Holdings, L.P., com escritório em Nova Iorque/NY, EUA,
CNPJ 14.888.763/0001-25, representada por seus procuradores, José Alberto Torres Muniz Ventura, brasileiro, casado,
administrador, RG nº 15.923.815-8 SSP/SP, CPF nº 166.318.948-08, e Haaillih Bittar, brasileira, casada, advogada, RG
nº 27.664.205-3 SSP/SP, CPF nº 279.018.468-28, OAB/SP 199.736, residentes em São Paulo/SP; e 2. TS Port
Corporate Holdings II, L.P., com escritório em Nova Iorque/NY, EUA, CNPJ 14.888.761/0001-36, representada por
seus procuradores, José Alberto Torres Muniz Ventura e Haaillih Bittar; na qualidade de únicos sócios, têm entre si,
alterar o Contrato Social nos seguintes termos: 1. As sócias decidem que o capital da Sociedade subscrito nos termos
da 5ª e última alteração de seu Contrato Social de 31.01.2022, em fase de registro na JUCESP, no valor de
R$ 40.574.827,00, está totalmente integralizado em moeda corrente nacional, conforme conferência de quotas. 2. A
TS Port Corporate Holdings, L.P., neste ato cede e transfere onerosamente à TS Port Corporate Holdings II, L.P., 381 das
suas 40.534.633 quotas, a título oneroso, com valor de R$ 1,00 cada, totalmente livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames. 3. Alterar a Cláusula 5 do Contrato Social. 4. Em conformidade com o inciso I do Artigo 1.082 do
Código Civil Brasileiro, por existirem perdas irreparáveis nas demonstrações financeiras intermediárias da Sociedade
levantadas em 31.01.2022, no valor acumulado de R$ 7.023.444,59, reduzir o capital nesse mesmo valor, sendo
desconsiderado o valor de R$ 0,59, passando o capital de R$ 40.574.827,00 para R$ 33.551.383,00, com o
cancelamento de 7.023.444 quotas, de maneira proporcional entre as sócias, a saber: (a) canceladas 7.016.421 quotas
da sócia TS Port Corporate Holdings, L.P., no total de R$ 7.016.421,00, equivalente a 99,9% do total das quotas ora
canceladas; (b) canceladas 7.023 quotas da sócia TS Port Corporate Holdings II, L.P., no total de R$ 7.023,00,
equivalente a 0,1% do total das quotas ora canceladas. 5. Alterar a Cláusula 5 do Contrato Social. 6. Em conformidade
com o inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, por julgarem o capital da Sociedade excessivo em relação ao
seu objeto social, reduzir o capital em R$ 28.600.000,00, passando de R$ 33.551.383,00 para R$ 4.951.383,00, com o
cancelamento de 28.600.000 quotas, cada uma delas no valor de R$ 1,00, de maneira proporcional entre as sócias, a
saber: (c) canceladas 28.571.400 quotas da sócia TS Port Corporate Holdings, L.P., no total de R$ 28.571.400,00,
equivalente a 99,9% do total das quotas ora canceladas; (d) canceladas 28.600 quotas da sócia TS Port Corporate
Holdings II, L.P., no total de R$ 28.600,00, equivalente a 0,1% do total das quotas ora canceladas. 7. A título de
restituição do valor correspondente à redução do capital social ora deliberada, as sócias decidem, sem quaisquer
restrições, pagar às sócias o valor de R$ 1,00 por quota cancelada, totalizando o montante de R$ 28.600.000,00,
nas proporções e valores mencionados no item 6 acima. 8. As restituições ora avençadas deverão ser pagas até
31.12.2022, mediante remessa(s) de recursos para cada uma das sócias TS Port Corporate Holdings, L.P. e TS Port
Corporate Holdings II, L.P. 8.1. Ficam autorizados os Diretores da Sociedade a tomarem todas as medidas
necessárias. 9. Alterar a Cláusula 5 do Contrato Social: “Cláusula 5 – O capital social em moeda corrente nacional,
totalmente subscrito, é de R$|4.951.383,00, dividido em 4.951.383 quotas, no valor nominal de R$|1,00 cada, assim
distribuído entre as sócias: Sócio: TS Port Corporate Holdings, L.P. 45 Rockefeller Center, Nova Iorque/NY, 10111,
EUA, CNPJ nº|14.888.763/0001-25, Nº de quotas: 4.946.431, Valor: R$|4.946.431,00, %: 99,9; TS Port Corporate
Holdings II, L.P. 45 Rockefeller Center, Nova Iorque/NY, 10111, EUA, CNPJ 14.888.761/0001-36, Nº de quotas: 4.952,
Valor: R$| 4.952,00, %: 0,1; Total: Nº de quotas: 4.951.383, Valor: R$| 4.951.383,00, %: 100%. § Único - A
responsabilidade de cada uma das sócias é limitada ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente
pela integralização do capital.” 10. Exceto conforme indicado, todas as demais cláusulas do Contrato Social da
Sociedade permanecem inalteradas, válidas e eficazes. E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam
o presente instrumento. São Paulo, 04.02.2022. TS Port Corporate Holdings, L.P. e TS Port Corporate
Holdings II, L.P., ambas: p.p. José Alberto Torres Muniz Ventura e Haaillih Bittar.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 377ª E 401ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 377ª e 401ª Série da 4ª Emissão da
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São
Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a OLIVEIRA
TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com filial na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP
04534-004, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), e os
representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a
ser realizada em 25 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 fim de, conforme cláusula 11.3 do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 3 de novembro de 2021, (“Termo de Securitização”), para
deliberar sobre: (i) Aprovar a celebração de aditamento ao Instrumento Particular De Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios em Garantia sob Condição Suspensiva e Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária”) a fim de
incluir em sua cláusula 1.2. como adquirentes autorizadas Cielo e Rede, os quais passarão a ser relacionados na
Tabela A do Anexo III do Contrato de Cessão Fiduciária, passando a ser parte dos Critérios de Elegibilidade, além
das adquirentes GetNet e Safrapay; e (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora,
realizar e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o que fora deliberado
nos itens acima, incluindo, a contratação de assessor legal para celebração dos aditamentos que se fizerem
necessários, às expensas do Patrimônio Separado. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos
Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A
Emissora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira
convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, observado ainda o disposto na cláusula 11.1.1,
conforme cláusula 11.8 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em primeira convocação por
Titulares dos CRI, que representem, a maioria absoluta dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, por
Titulares dos CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos CRI em Circulação, presentes à referida
Assembleia Geral de Titulares dos CRI, desde que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos CRI
em Circulação, conforme cláusula 11.14 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 CRI que enviarem ao
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário
para ger1.agente@oliveiratrust.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia,
podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa
física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que
comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes
específicos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à
Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização
da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto
à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos
Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e
assinada pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certificados
digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de
o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/
Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará
acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados
anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 05 de fevereiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
08 e 09/02
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 5, 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2022

Pietro Fittipaldi
Sascha Fassbender, chefe da
Inter Europol, destacou a força da

equipe montada para a disputa da
LMP2 no ELMS, e espera lutar

pelo título da classe, a principal
do campeonato. O representante
da equipe francesa ainda reforça
a vontade do time em disputar as
24 Horas de Le Mans, principal
prova de resistência do mundo,
com dois carros neste ano.
A ELMS, em 2022, conta com
um calendário de seis etapas, todas com quatro horas de duração,
e passando por alguns dos principais circuitos do planeta, como
Spa-Francorchamps, Ímola e Barcelona. O campeonato será aberto
no dia 17 de abril, em Paul Ricard,
e a última etapa está marcada para
16 de outubro, em Portimão.
Confira o calendário da temporada da ELMS:
17 de abril - 4 Horas de Le
Castelet; 15 de maio - 4 Horas
de Ímola; 3 de julho - 4 Horas de
Hungaroring; 28 de agosto - 4
Horas de Barcelona; 25 de setembro - 4 Horas de Spa-Francorchamps; 16 de outubro - 4
Horas de Portimão.

Foto/ Thaty Serbêto

Funvic Educacoin Natal encara sequência
de adversários mineiros na Superliga 21/22

Funvic Educacoin Natal
O Funvic Educacoin Natal
prepara-se para desafios contra
times mineiros pela Superliga

21/22. O primeiro deles para a
equipe potiguar é neste domingo (6), enfrentando o vice-líder

Sada/Cruzeiro, em Contagem
(MG). Na sequência, dia 9, contra o líder Fiat/Gerdau/Minas, em
Belo Horizonte. E no dia 12 recebendo o Azulim/Gabarito/
Uberlândia, no Palácio do Esportes, em Natal. Todos estes
confrontos estão marcados para
as 19h e com transmissão do
Canal SporTV2.
Ocupando a sétima colocação na classificação geral, com
18 pontos, o time vem de duas
importantes vitórias contra adversários diretos na briga por
uma vaga na próxima fase. Sem
dúvida, isso motiva a todos pois
praticamente garantiram o time
nas oitavas de final.
Porém, o Funvic Educacoin
Natal sabe que não terá facilidades nos três jogos seguintes. No
primeiro turno, perdeu em casa

para Fiat/Gerdau/Minas e Sada/
Cruzeiro, mas venceu o Azulim/
Gabarito/Uberlândia na casa do
adversário. O time, entretanto,
aposta no bom momento para
tentar conseguir mais vitórias.
Nos últimos jogos, a equipe
tem apresentado uma maior regularidade de seus jogadores. Os
destaques têm sido o cubano Elian e o ponteiro Fábio, escolhidos como melhores jogadores
das duas partidas anteriores. O
levantador Índio, que chegou no
segundo turno, tem conseguido
colocar os demais jogadores em
boas condições de ataque, garantindo esse equilíbrio. Os centrais
Pat e Brito, o oposto Gabriel e o
próprio Thales, além dos jogadores reservas utilizados nos jogos,
também têm feito sua parte e ajudado o time neste momento.

Vôlei de Praia

Bruno Schmidt está de volta
às competições. Após disputar
os Jogos de Tóquio, o campeão
olímpico no Rio 2016 passou
por uma cirurgia no joelho direito, mas já tem retorno marcado. Neste final de semana,
Bruno e Saymon, seu novo parceiro, vão representar o Brasil
na quarta etapa do Circuito SulAmericano de Vôlei de Praia,
em Viña del Mar, no Chile. No
torneio feminino, a parceria
brasileira será Tainá/Victoria.
Em dezembro, Vic foi campeã
do Pan-Americano Junior jogando ao lado de Thainara.
No Circuito Sul-Americano, as duplas somam pontos para
o país. A primeira etapa foi disputada no ano passado, em Santiago, no Chile. George e André Stein levaram o ouro; e
Thâmela/Elize Maia, o
bronze. Na segunda, mais um
ouro para o Brasil com Adrielson/Arthur Mariano, em San
Juan (ARG). Em Montevidéu
(URU), na terceira etapa, foi a
vez de Ângela e Neide conquistarem a medalha de ouro.
Após a disputa em Viña del
Mar, ainda estão previstas etapas em Mollendo, no Peru, de 4
a 6 de março; e em Cochabam-

ba, na Bolívia, de 11 a 13 de
março. O torneio final, que reúne os melhores países da temporada, está marcado para Uberlândia (MG), de 13 a 15 de maio.
Atletas olímpicas, dois torneios no mesmo dia e muita
emoção. É isso que espera os
torcedores na arena montada na
praia de Itaúna, em Saquarema
(RJ). Na sexta-feira começou a
disputa do Top 8, com direito a
Talita, que disputou três Olimpíadas e é campeã do Circuito
Mundial e tetracampeã do Circuito Brasileiro, e Rebecca, que
defendeu o Brasil nos Jogos de
Tóquio e é campeã do Superpraia 2019, em quadra.
Com um novo formato para
a temporada 2022, o Circuito
Brasileiro passa a ser dividido
em duas competições por etapa. O Aberto reúne as duplas
entre o 8º e o 13º lugar no
ranking, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo qualifying. Já o Top
8 será disputado pelas sete duplas mais bem ranqueadas, além
de um convidado especial: o
campeão do Aberto anterior,
que ganha o wild card como bônus pela performance. A dupla
vencedora de cada etapa Top 8 e

Foto/ Gaspar Nóbrega

Em Viña del Mar, etapa do Circuito
Sul-Americano marca volta de Bruno Schmidt

Aberto feminino teve a definição das semifinais
seu técnico também terão um conquistaram seis ouros e duas
benefício. Eles vão receber da pratas em etapas sub-17, sub-19
CBV o custeio de passagem, e sub-21 do Circuito Brasileiro
hospedagem, transporte e ali- em 2021; e Gabriel Zuliani e
mentação para disputar uma eta- Mateus Dultra; medalhistas de
bronze no sul-americanos subpa do Circuito Mundial.
Na fase de grupos do Top 8, 21 de 2021.
A arena fica localizada na
além de Talita e Rebecca, nomes como Arthur e Adrielson, Praia de Itaúna, em frente ao resque, juntos, foram campeões da taurante Quiosque 12, e a entraetapa de San Juan (ARG) do Cir- da é franca. O Vôlei de Praia TV
cuito Sul-Americano 20/21 em transmite todas as partidas, e a
janeiro; Nico e Samuel, meda- página da CBV no Facebook tem
lhistas de bronze no Mundial a transmissão da quadra 1. O Bansub-19 na Tailândia em dezem- co do Brasil é o patrocinador
bro; Nina e Carol Sallaberry, que oficial do voleibol brasileiro.

Inscrições para o
4º Rally Minas Brasil
seguem abertas
Competição valerá pela abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country e terá a presença do piloto
multi campeão Jean Azevedo

Foto/ Nelson Santos Jr

Pietro Fittipaldi disputará a
temporada completa da European
Le Mans Series (ELMS) em 2022
na classe LMP2. Juntamente ao
dinamarquês David HeinemeierHansson e ao suíço Fabio Scherer, o piloto brasileiro vai acelerar o Oreca 07 pela equipe polonesa Inter Europol Competition,
tradicional no campeonato europeu de corridas de resistência. A
equipe também corre com dois
LMP3 no campeonato.
“Estou muito empolgado por
acelerar pela Inter Europol no
ELMS. Com o David e o Fabio,
temos um time forte para lutar
na frente com o objetivo de vencer o campeonato. Eu também
continuarei como piloto reserva
e de testes da equipe Haas na F1,
então será uma temporada bastante movimentada, mas estou
com uma grande expectativa por
tudo isso”, diz Pietro, que disputou os GPs do Bahrein e de
Abu Dhabi da F1 em 2020.

Foto/ Haas F1 Team

Pietro Fittipaldi disputa
temporada do ELMS em 2022

O Rally Minas Brasil será realizado de 09 a 12 de março,
em Araxá (MG)
As inscrições para a quarta
edição do Rally Minas Brasil
– organizado pela Rallymakers
– seguem abertas pelo site
www.rallymakers.com.br, e o
participante pode escolher entre as categorias motos, quadriciclos, UTV’s e carros. A
disputa abre a temporada 2022
do Campeonato Brasileiro de
Rally Country CBM e CBA,
entre os dias 09 e 12 de março, na cidade de Araxá (MG).
Entre os participantes confirmados está um dos principais nomes do motociclismo
nacional: o piloto Jean Azevedo – 33 anos de carreira, e que
desde 2013 faz parte da Honda Racing. “Estou treinando
forte nessa pré-temporada
para chegar ao Rally Minas
Brasil bem-preparado e,
quem sabe, conquistar a vitória e começar o campeonato
com uma boa pontuação”, disse ele, que estreará no Rally
Minas Brasil e acelerará uma
Honda CRF 450RX.
Azevedo soma diversos
títulos, sendo os principais:
deca campeão Brasileiro de
Rally Cross Country; sete
vezes campeão do Sertões
na categoria motos (1995,
2000, 2002, 2004, 2005,
2015, 2017); além de 18
participações no Rally Dakar
– bicampeão categoria Production (1997 e 2003) e campeão categoria Super Production (2011).
O 4º Rally Minas Brasil
terá cerca de 500 quilômetros,
divididos em duas especiais –
trecho cronometrado. De
acordo com o diretor executivo da Rallymakers, Fernando Bentivoglio, a região de
Araxá tem um bom desnível
altimétrico e estradas sinuosas bem interessantes para
uma prova de rally crosscountry. “O trajeto será bem
variado, com subidas e descidas em áreas de serras e setores agrícolas, alternando trechos de alta e baixa velocida-

de. Estamos constantemente
percorrendo as Especiais, checando as passagens de água,
conversando com os moradores, planejando o trabalho da
equipe técnica nos fechamentos. As especiais serão extremamente exigentes, tanto no
conjunto mecânico quanto no
preparo físico dos competidores”, esclarece Bentivoglio.
Tradição no esporte
A Rallymakers tem experiência de 25 anos na organização de provas e, por esse motivo, tem muita credibilidade
no universo do esporte a motor fora de estrada, sendo responsável também por provas
históricas como o Rally Barretos e o Rally do Espírito Santo. Desde a década de 1990 já
fizemos enduro, motocross,
trial, cross-country e mountain
bike. A partir de 2002, o foco
principal se manteve no rally
cross country e nos bajas”, conta Bentivoglio.
Para quem ainda não se inscreveu, dá tempo de garantir
uma vaga na prova de Araxá.
Basta
acessar
www.rallymakers.com.br e alinhar-se no grid ao lado dos maiores pilotos do país.
Programação
O 4º Rally Minas Brasil começa no dia 09 de março, com
a abertura da área de boxes e as
vistorias técnicas e administrativas. No dia 10, os participantes fazem o shakedown, o prólogo – definição da ordem de
largada para a 1ª etapa – e largada promocional (apresentação e saudação ao público).
Nos dias 11 e 12, é hora de ligar os motores e acelerar fundo em busca do menor tempo
na competição.
O 4º Rally Minas Brasil é
uma realização da Rallymakers
com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, Transmáquinas, Ghia Investimentos, Bompack e Jeep Clube Araxá.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.
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Discovery Sport 2022 chega mais moderna

Após anunciar o retorno da produção do
Range Rover Evoque em solo nacional, a
Jaguar Land Rover lança mais uma novidade vinda diretamente da fábrica de Itatiaia
(RJ): o Land Rover Discovery Sport 2022,
com atualizações de motorização.
O novo motor diesel D200 de 2,0 litros,
quatro cilindros e 204 cv de potência conta
agora também com a tecnologia MHEV, sendo o primeiro da família Discovery a ter essa
novidade e o segundo da marca Land Rover.
O MHEV combina um motor a combustão
com um alternador do motor de partida integrado da correia, capaz de armazenar energia em uma bateria de lithium de 48-volt, normalmente desperdiçada durante a desaceleração do veículo. Essa energia serve tanto
para auxiliar a aceleração (assistente de torque) quanto para reduzir o consumo de combustível e emissão de CO2. Em velocidades
abaixo de 17 km/h, o motor a combustão se
desligará quando o motorista pisar no freio
para que a energia seja captada e ajude em
aceleração mais eficiente.
Por se tratar de um modelo híbrido que
combina a capacidade a diesel com sistema
elétrico, outro benefício do novo Discovery
Sport com motorização MHEV é a isenção
do rodízio em São Paulo.
Disponível nas versões S, SE e R-Dynamic SE, o Discovery Sport 2022 também terá
disponível a motorização flex P250 de 2,0 li-

tros, com quatro cilindros e 250 cv de potência. Em todas as versões e motorizações, o
modelo conta com tração integral e tecnologia Terrain Response 2, fazendo com que o
veículo seja capaz de enfrentar os mais diversos tipos de terreno com facilidade, adaptando-se aos pequenos inconvenientes nas
ruas da cidade ou até aos caminhos mais
complicados e imprevisíveis do off road.
Com opções de motorização atualizadas
e consequente aprimoramento nas tecnologias de performance, o Discovery Sport entrega mais força e, com a possibilidade de ir
facilmente de cinco a sete lugares, é versátil.
Dessa forma, toda a família pode desfrutar
com conforto pequenos ou longos trajetos,
seja usufruindo de todos os bancos ou do espaço que se ganha com a possibilidade de
retraí-los. Com a segunda fileira de assentos
rebatida, os clientes podem acomodar itens
grandes com facilidade, já que a capacidade
de armazenamento aumenta para 1.794 litros.
No interior do veículo, os usuários do
modelo 2022 poderão conferir a vista privilegiada do teto solar panorâmico e explorar as
opções oferecidas pela experiência digital
completa do PIVI PRO, sistema de infoentretenimento que possibilita o acesso a uma
extensa gama de funcionalidades com dois
toques ou menos. Já nas versões SE e RDynamic SE, a experiência interna inclui ainda
sistema de som Meridian, que proporciona

aos clientes a melhor qualidade sonora.
Para proporcionar uma direção fácil, ágil
e segura, acompanhando o PIVI PRO, o
modelo possui câmeras 360º e função Capô
Transparente (ClearSight Ground View), sistema de câmeras inteligentes que permitem
ao motorista visualizar o terreno a sua frente, logo abaixo do capô. Entre as funcionalidades de assistência ao condutor disponíveis
no Discovery Sport 2022 SE e R-Dynamic
SE o cliente pode contar com Monitor de
Colisão Traseira, capaz de detectar se um
veículo se aproximando por trás e identificar
se ele não está reduzindo a velocidade, a fim
de alertar sobre potencial colisão. Em seguida, o sistema tentará alertar o motorista sobre o freio, acionando automaticamente o pisca-alerta.
O Discovery Sport 2022 chega às concessionárias da Land Rover custando a partir de R$ 323.950 na versão motor flex P250
FF e a partir de R$ 353.950 na motorização
diesel D200 de 2,0 litros com tecnologia
MHEV.
Produção local: Aposta no mercado
nacional
A linha nacional da Land Rover está ainda mais forte, unindo a força do Discovery
Sport, em suas duas motorizações, a diesel e
FLEX, ao Evoque, um dos veículos mais
emblemáticos da marca que teve sua produção local retomada no ano passado. Com

motor Ingenium turbo 2.0L FLEX com quatro cilindros de 250cv de potência, torque de
356Nm e aceleração de 0 a 100 em 7,5 segundos, o Evoque 2022 chega em duas versões: SE e R-Dynamic HSE, ambas com especificações que garantem a capacidade off-

road do veículo, como tração integral e sistema Terrain Response 2. A edição 2022 do
Range Rover Evoque está prevista para chegar com a versão SE custando R$ 383.950 e
a R-Dynamic HSE R$ 413.950.

tar os faróis dos veículos que se aproximam
e os faróis traseiros dos veículos na frente e
alterna automaticamente entre os faróis altos e baixos em conformidade.
Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC):
É um sistema semelhante ao “cruise control”
que permite a condução a uma velocidade
constante pré-determinada. O ACC usa o
radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para
detectar veículos, calcular sua distância e ajustar a velocidade para ajudar a manter uma
distância predeterminada de veículo para
veículo.
Líder absoluto na categoria de sedãs
médios, o Corolla traz melhorias no conforto
e conveniência de seus passageiros, ao oferecer carregador de celular por indução nas

versões Altis Premium e Altis Premium Hybrid, item antes presente apenas na versão
GR-S.
As versões Altis Hybrid, XEI e GLi do
Corolla receberam sensores de estacionamento dianteiros e traseiros para facilitar as
manobras de estacionamento e proporcionar
mais comodidade e segurança para os ocupantes e demais usuários das vias. As versões XRE e XR do Corolla Cross, que já tinham sensores traseiros, também receberam
sensores dianteiros na linha 2023.
O Corolla Cross recebeu ainda atualizações no painel de instrumentos e computador de bordo das versões XRE e XRV Hybrid, que chegam ao mercado com tela digital TFT de 7 polegadas colorida, a mesma já
disponível na versão topo XRX Hybrid.

Toyota lança linha Corolla 2023

A Toyota do Brasil anuncia a chegada
da linha 2023 de dois de seus principais veículos no País, o Corolla e o Corolla Cross.
Ambos os veículos estão ainda mais equipados com itens de conveniência e segurança
ativa e passiva.
A linha 2023, tanto do sedã mais vendido
do mundo quanto do modelo de sucesso global recente da Toyota, passa a oferecer de
série a tecnologia do sistema de segurança
ativa Toyota Safety Sense (TSS). Antes apenas as versões híbridas eram equipadas com
o sistema.
Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS):
O sistema usa a câmera e o radar de ondas
milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Se o sistema detectar a possibilidade de uma colisão, ele alerta o motorista por meio de avisos sonoros e
visuais e ativa a assistência de frenagem para
evitar ou reduzir os danos causados por elas.
No Corolla Cross, o sistema detecta ainda
pedestres e ciclistas.
Sistema de Assistência de Permanência
de Faixa (LTA), com função de Alerta de
Mudança de Faixa (LDA): Em determinadas circunstâncias, o sistema é projetado para
detectar desvios de pista quando as linhas
divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver os alertas, e depois de verificar que é seguro fazê-

lo, o veículo deve ser redirecionado para o
centro da pista. Este sistema também inclui
a funcionalidade de condução assistida que,
junto com o LTA, observa as marcações da
estrada e faz ajustes para ajudá-lo a manter
sua posição, aplicando suporte de direção

extra e soando um alerta sonoro.
Faróis altos automáticos (AHB): são um
sistema de segurança projetado para ajudar
o motorista a ver mais claramente à noite
sem distrair outros motoristas. O AHB trabalha com uma câmera a bordo para detec-

Preços
Corolla Cross XR
Corolla Cross XRE
Corolla Cross XRV Hybrid
Corolla Cross XRX Hybrid
Corolla GLi
Corolla XEi
Corolla Altis Premium
Corolla GR-S
Corolla Altis Hybrid
Corolla Altis Hybrid Premium

R$ 161.990
R$ 173.690
R$ 196.390
R$ 204.329
R$ 148.290
R$ 154.690
R$ 177.690
R$ 178.890
R$ 177.690
R$ 187.190

Importados

Audi A3 terá nova versão S line

A Audi do Brasil anuncia uma nova versão para o recém-lançado Audi A3: tanto a
carroceria Sedan como a Sportback terão
agora a S line, equipada com o premiado
motor 2.0 TFSI e câmbio S tronic de sete
velocidades. As primeiras unidades desta
versão começam a chegar nas concessionárias nos próximos dias e serão comercializadas a partir de R$ 249.990 na modalidade
venda direta.
Os novos Audi A3 Sedan e Audi A3 Sportback foram lançados oficialmente no último
trimestre do ano passado em duas versões: a
topo de gama Performance Black e um lote
limitado da versão 1.4 S line limited – as últimas unidades estão disponíveis nas lojas da
marca. Com a chegada da nova versão S line,
o Audi A3 seguirá sua trajetória de sucesso
no mercado brasileiro.
A nova geração do A3 Sedan e A3 Sportback na versão S line conta com o motor 2.0
TFSI a gasolina, que entrega potência de 190
cavalos e torque de 320 Nm, e a transmissão
S tronic de dupla embreagem de 7 velocidades – é o mesmo conjunto que equipa a versão topo da gama Performance Black.
O sistema de suspensão traseira é independente e combina agradável conforto de
condução com boa dinâmica. Cada amortecedor se adapta permanentemente às condições da estrada e ao modo de direção, criando uma ampla distribuição entre um movi-

mento de rolamento altamente confortável e
um manuseio ágil.
O Audi drive select também é de série
em todas as versões e permite que o motorista experimente diferentes modos de direção: comfort, dynamic, efficiency, auto e individual. Isso também traz mudanças nas
características da resposta do acelerador,
câmbio e da direção progressiva, por exemplo, que varia sua relação dependendo do
ângulo de direção.
As novas gerações dos A3 Sedan e A3
Sportback apresentam proporções dinâmicas
e design esportivo, com uma ampla grade
frontal Singleframe e grandes entradas de ar
na parte frontal. Os faróis e as lanternas são
Full LED e contam com indicador dinâmico
de setas na traseira de série.
Com 4,34 metros de comprimento e 1,82
metros de largura, o A3 Sportback cresceu
pouco mais de três centímetros nestas duas
dimensões em comparação com seu antecessor. A altura de 1,43 metros e a distância entre
eixos de 2,64 metros permaneceram inalteradas. Dependendo da inclinação do banco traseiro, o compartimento de bagagem comporta
entre 380 e 1.200 litros – o piso ainda pode ser
regulado em diferentes alturas.
A carroceria Sedan cresceu em todas as
dimensões comparado com a geração anterior: os 4,50 metros significam que ele é 4
centímetros mais comprido – a distância en-

tre eixos permanece inalterada. A largura
aumentou 2 centímetros, para 1,82 metros, e
a altura subiu 1 centímetro, para 1,43 metros. Isso resultou em um aumento de 2 centímetros na altura da cabeça na parte frontal,
além de mais espaço para os cotovelos. Com
425 litros, a capacidade de bagagem é a mesma do modelo anterior.
Design interior
O design sofisticado e esportivo segue

no interior com elementos inspirados no Lamborghini Urus, como as saídas de ar do painel e a nova alavanca de seleção de marcha
– seu acionamento agora é eletrônico e utiliza o conceito shift-by-wire, sem o botão de
trava mecânica que antes precisava ser acionado para realizar a troca. A versão também possui acabamento do console central
em alumínio texturizado.
O cockpit tem foco total no motorista e

está equipado de série com um display sensível ao toque de 10,1 polegadas. O Audi Virtual Cockpit de 12,3" de série complementa
as informações para o motorista e permite
três visualizações diferentes, incluindo gráficos com visual esportivo. Os novos Audi A3
Sedan e Audi A3 Sportback se conectam ao
smartphone do usuário através do Apple CarPlay ou Android Auto.
Equipamentos e preços no Brasil
Os novos A3 Sedan e A3 Sportback na
versão S line chegarão nas concessionárias
nos próximos dias e estarão disponíveis para
pronta entrega. Além dos itens de série já
citados, a versão terá uma vasta lista de equipamentos: keyless, volante em couro com
shift-paddles e base aplanada, kit exterior S
line, rodas de 18" Audi Sport exclusivas, faróis Full LED, seis airbags, park assist, sistema de direção dinâmica progressiva, ar-condicionado de duas zonas e porta-malas com
abertura automática hands-free. A versão
ainda conta com o sistema de som Audi com
dez alto falantes e pacote de luzes internas
customizáveis.
Dentre as cores exteriores disponíveis
estão as sólidas Branco Ibis e Azul Turbo,
as metálicas Azul Navarra, Amarelo Píton,
Branco Geleira, Preto Mito e Vermelho
Tango e a perolizada Cinza Daytona. No
interior é possível escolher entre preto, cinza e bege.

Chinesa Great Wall Motors chega com picape importada
Por mais acelerado que seja, o processo de instalação de uma marca em um
novo mercado envolve uma série de variantes, a começar pela definição da lista
inicial de produtos e, principalmente, a
formação de uma rede que a represente
localmente. Sem contar a busca de fornecedores locais, mesmo que inicialmente as operações fabris envolvam CKD,
como deve ser o caso da chinesa GWM,
Great Wall Motors, que esta semana confirmou a compra da fábrica da MercedesBenz em Iracemápolis, MG.
A montadora chinesa Great Wall Motors
confirmou a compra da fábrica da divisão de
automóveis da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP) e anunciou investimentos plurianuais para uma capacidade produtiva de 100
mil unidades de veículos por mês, entre pica-

pes e SUVs, e com a geração de pelo menos
dois mil empregos.
Ainda não foi divulgado o cronograma
de lançamentos da GWM, pois serão realizadas adaptações na unidade fabril, para a
montagem de SUVs pequenos, com o H2 e
H4, que compartilham a mesma plataforma,
com comercialização a partir de 2023.

O H2 e o H4 concorrerão com Fiat Pulse, Chery Tiggo 2 e Tiggo 3 e o Fiat Pulse.
Os dois SUVs têm motorização de 1.5l turbo, gerando entre 148 e 180 cavalos. No entanto, a GWM iniciará as operações comerciais com a importação de uma picape média, com motor turbo 2.0, a diesel e gasolina,
concorrendo com a Toro da Fiat.
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