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Vacinação mudou perfil dos pacientes
hospitalizados pela COVID-19

Vazamentos no PIX ocorrerão com
alguma frequência, diz Campos Neto
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Inflação atingirá pico em abril
 ou maio, diz presidente do BC

Rússia tem forças suficientes
para invadir Ucrânia, diz

Casa Branca
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,22
Venda:       5,22

Turismo
Compra:   5,13
Venda:       5,34

Compra:   5,92
Venda:       5,92

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

17º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de. À noite o tem-
po fica aberto.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

30º C

16º C

Domingo: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã Tarde Noite

32º C

18º C

Segunda: Sol com
aumento de nuvens
ao longo do dia. À
noite ocorrem pan-
cadas de chuva.

Atividade
econômica

cresce 4,5% em
2021, diz BC

O Índice de Atividade Eco-
nômica (IBC-Br) apresentou alta
de 0,33% em dezembro de 2021,
de acordo com dados divulga-
dos na sexta-feira (11) pelo Ban-
co Central (BC). O BC informou
que, na comparação com dezem-
bro de 2020, o índice apresentou
alta de 1,30%, considerando os
dados dessazonalizados (ajusta-
dos para o período). A taxa che-
gou a 139,73 pontos. No acumu-
lado do ano, o IBC-Br ficou em
4,5%.

O índice, considerado uma
prévia do Produto Interno Bru-
to (PIB), é uma forma de avaliar
a evolução da atividade econô-
mica brasileira e ajuda o BC a
tomar decisões sobre a taxa bá-
sica de juros, a Selic, definida
atualmente em 10,75% ao ano.

O IBC-Br incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
a indústria, o comércio e os ser-
viços e a agropecuária, além do
volume de impostos. Segundo
o BC, o IBC-Br terminou o quar-
to trimestre do ano com varia-
ção positiva de 0,01% na com-
paração com o período compre-
endido entre julho e setembro,
também considerando os da-
dos dessazonalizados.   (Agen-
cia Brasil)
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A inflação no acumulado de
12 meses atingirá o pico em
abril ou maio, disse  na sexta-
feira (11) o presidente do Ban-
co Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto. Segundo ele, a que-
bra de algumas safras e a alta
do petróleo no início do ano fi-
zeram o BC ajustar as estima-
tivas.

Até recentemente, o Ban-
co Central acreditava que a in-
flação atingiria o ponto mais alto
em janeiro e fevereiro, antes de
começar a desacelerar. Para
ele, o Brasil está sendo pressi-
onado por fatores internacio-
nais, mas a inflação brasileira
tem peculiaridades, com os pre-
ços de energia e de combustí-

veis subindo mais que no resto
do mundo.

O presidente do Banco
Central apresentou uma esti-
mativa segundo a qual o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA - a infla-
ção oficial do país) estaria em
6,7% nos 12 meses terminados
em janeiro se os custos de ener-
gia e de combustíveis estives-
sem na média de outros países.
No mês passado, o índice esta-
va em 10,38% no acumulado
de 12 meses.

Campos Neto deu as decla-
rações em evento promovido
pelo grupo Esfera Brasil, que
reúne empresários e empreen-
dedores.                    Página 3
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Espera-se muito de Bruno Baptista, que já tem duas vitórias na

Stock Car

Em número recorde, jovens são força
importante do grid da Stock em Interlagos

Com 21 pilotos, ou um ter-
ço do grid, a nova geração será
uma força marcante na Corrida
de Duplas, etapa de abertura da
Stock Car Pro Series, a ser dis-
putada neste domingo (13) em
Interlagos. Com idade máxima de
26 anos, o grupo tem vários pilo-
tos com destacada carreira inter-
nacional e que podem sair do cir-
cuito paulista como vencedores
de uma das provas mais impor-
tantes do automobilismo brasi-
leiro. O grid contará ainda com o
piloto mais jovem da história da
Stock (mais detalhes logo a se-
guir).

A Corrida de Duplas permi-
te que um piloto titular convi-
de outro competidor de alto ní-
vel para disputar a vitória. Nes-
te domingo, além dos sete jo-
vens titulares, o público verá
também outros 14 jovens con-
vidados, vários deles tentan-
do mostrar serviço e garantir
uma vaga no grid estrelado da
Stock Car, que reúne nomes
como Felipe Massa, Rubens
Barrichello, Nelsinho Piquet,
Ricardo Zonta, Daniel Serra,
Ricardo Maurício, Thiago Ca-
milo e dois jovens campeões,
Felipe Fraga e Gabriel Casa-

grande.
O mais jovem da história –

 Convidado de Gaetano di Mau-
ro, Gabriel Bortoleto está perto de
quebrar um recorde de precoci-
dade na Stock Car. Nascido em 14
de outubro de 2007, o piloto che-
gará ao dia da Corrida de Duplas
com 17 anos, 3 meses e 29 dias.
Ao largar no domingo, o paulista
vai quebrar uma marca que hoje
pertence a Marcel Coletta, que
estreou na categoria com 17 anos
e 5 meses na abertura da tempora-
da 2019. Divididos em pilotos ti-
tulares e convidados, veja abaixo
quem é quem nesta nova leva de
pilotos da Stock Car.

TITULARES - Felipe
Baptista (estreante, parceiro de Vi-
tor Baptista), 18 anos: atual cam-
peão da Stock Series;

Gianluca Petecof (estreante,
Arthur Leist), 19: campeão da
Fórmula Regional Europeia em
2020 e ex-membro da Academia da
Ferrari;

Pedro Cardoso (Renato Bra-
ga), 22: experiência de três tem-
poradas na Stock Car;

Bruno Baptista (Allam Hell-
meister): 24: campeão da F4 Sul-
Americana em 2014; duas vitóri-

as na Stock Car;
Gaetano di Mauro (Gabriel

Bortoleto) 24: experiência de três
temporadas na Stock Car, com
dois pódios;

Rodrigo Baptista (estreante,
Maxime Soulet), 25: 2º lugar nas
24h de Le Mans (classe LMGTE-
Am) em 2019, vice-campeão do
TCR South-America em 2021;

Gabriel Casagrande (Gabriel
Robe), 26: atual campeão da Sto-
ck Car Pro Series.

CONVIDADOS - Gabriel Bor-
toleto  (estreante, Gaetano di

Mauro), 17: pódio na Fórmula Re-
gional Europeia em 2021, vence-
dor de uma prova na Stock Series
em 2021;

Kiko Porto (estreante, Beto
Monteiro), 18: campeão da
USF2000 em 2021;

Zezinho Muggiati (estreante, Sér-
gio Jimenez), 18: vencedor da Seletiva
Toyota Gazoo Racing em 2019;

Enzo Elias (estreante, Galid
Osman), 19: campeão da Porsche
Cup 3.8 em 2019;

Arthur Leist (estreante, Gian-
luca Petecof), 20: quarto lugar na
Stock Series em 2021;

Dudu Barrichello (Rubens
Barrichello), 20: vice-campeão
da USF2000 em 2020;

Felipe Drugovich  (estrean-
te, César Ramos), 21: campeão
do Euroformula Open em 2018;
três vitórias na Fórmula 2;

André Moraes Jr.  (estrean-
te, Tuca Antoniazi), 22: campeão
do Endurance Brasil na GT4 em
2021;

Pedro Piquet (estreante, Nel-
sinho Piquet), 23: bicampeão da
F3 Brasil, vitória na FIA F3 e
passagem pela F2;

Vitor Baptista (estreante, Fe-
lipe Baptista), 23: campeão do
Euroformula Open e da Porsche
Cup Endurance Series;

Gabriel Robe (Gabriel Casa-
grande), 24: campeão da Stock
Series em 2017 e atual vice-cam-
peão;

Pietro Rimbano (estreante,
Lucas Foresti), 24: campeão da
Stock Series: 24 anos (campeão
da Stock Series em 2020;

Pietro Fittipaldi (Tony Kana-
an), 25: dois GPs no Mundial de
Fórmula 1 e reserva da Haas;

Felipe Fraga (Cacá Bueno),
26: campeão da Stock Car em
2016, vencedor das 24h de
Daytona na LMP3 em 2022.

Categorias Rotax têm novidades na temporada
da Copa São Paulo de Kart Granja Viana

A Copa São Paulo de Kart
Granja Viana segue em prepa-
ração para a disputa da primei-
ra etapa da temporada de 2022,
marcada para o dia 19 de feve-
reiro no Kartódromo Granja Vi-
ana, em Cotia (SP), com novi-
dades. As categorias Rotax te-
rão algumas atrações para os
pilotos, sempre buscando au-
mentar a competitividade e me-
lhorar as disputas.

O dirigente ainda lembrou
que há um grande movimento de
pilotos chegando na classe DD2,
que conta com marchas, ainda
no final da última temporada. “Na
DD2, percebemos um crescimen-
to já no final de 2021, especial-
mente para os pilotos que saem
da Max para migrar para o kart
com marcha. O Nicolas Giaffone
já estreou no Brasileiro em 2021,
e o Gian Zucchini comprou equi-

pamento novo e deixou a Max,
indo para a DD2. É uma catego-
ria que a gente tem visto cres-
cer”, completa Carcasci.

A temporada deverá ser ain-
da mais especial para pilotos das
classes Rotax, já que a modali-
dade deverá ter seu Campeona-
to Brasileiro realizado em con-
junto com o Campeonato Brasi-
leiro da CBA. A competição de-
verá ser realizada no dia 15 de

outubro, em Itu, no interior pau-
lista, junto das competições da
classe F4 da CBA.

Confira o calendário da Copa
São Paulo de Kart Granja Viana:

1ª etapa - 19 de fevereiro; 2ª

etapa - 26 de março; 3ª etapa -
23 de abril; 4ª etapa - 28 de maio;
5ª etapa - 11 de junho; 6ª etapa -
13 de agosto; 7ª etapa - 17 de
setembro; 8ª etapa - 8 de outu-
bro; 9ª etapa - 12 de novembro.
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SPBC premia mulheres
que se destacaram

na ciência
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Voos entre Rio e SP terão
embarque totalmente digital

PF envia ao Supremo
relatório sobre atuação

de milícias digitais
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A vacinação mudou o perfil
dos hospitalizados por COVID-
19 no Brasil e também das pes-
soas que morrem em decorrên-
cia da doença. Um estudo con-
duzido em São José do Rio Pre-
to, no interior de São Paulo, re-
gistrou o início desse processo.

A equipe do Laboratório de
Pesquisas em Virologia da Facul-
dade de Medicina de São José
do Rio Preto (Famerp) analisou
retrospectivamente dados de
2.777 pacientes atendidos entre
5 de janeiro e 12 de setembro de
2021 no Hospital de Base, que é
referência para toda a região.
Nessa época, a variante gama
(P.1) do SARS-CoV-2 predomi-
nava no Estado e os idosos eram
maioria no grupo de brasileiros
com o esquema vacinal comple-
to (duas doses, até então).

Todos os internados com
COVID-19 no período foram di-
vididos entre vacinados e não
vacinados. E os pesquisadores
compararam as características

dos integrantes de cada grupo
– desde idade, sexo e presença
de comorbidades até os sinto-
mas que apresentaram, as con-
dutas clínicas adotadas durante
a internação e os desfechos (re-
cuperação ou óbito). Os dados
completos foram divulgados
este mês no Journal of Infecti-
on.

“Nosso objetivo era desco-
brir qual é o melhor preditor de
mortalidade entre os vacinados”,
conta à Agência FAPESP Mau-
rício Lacerda Nogueira, profes-
sor da Famerp e autor corres-
pondente do estudo, que con-
tou com apoio da FAPESP (Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo) por meio
de três projetos (20/04836-0, 13/
21719-3 e 19/06572-2).

Entre os 2.518 participantes
não imunizados a idade média
era de 51 anos e 71,5% apresen-
tavam uma ou mais comorbida-
des, sendo as mais comuns car-
diopatia, diabetes e obesidade.

Já entre os 259 hospitalizados
que haviam recebido duas do-
ses de vacina, a idade média era
de 73 anos e 95% tinham doen-
ças de base.

Na análise estatística, os fa-
tores que se correlacionaram
com risco aumentado de hospi-
talização e morte entre os não
vacinados foram idade superior
a 60 anos e a presença de uma
ou mais das seguintes condi-
ções: cardiopatia, distúrbios no
fígado ou neurológicos, diabe-
tes, comprometimento imunoló-
gico e doença renal. Já entre os
imunizados somente idade aci-
ma de 60 anos e insuficiência
renal se configuraram como pre-
ditores de mortalidade.

“Essa é uma evidência clara
de que a vacina protege muito
bem e salva vidas”, afirma No-
gueira.

Na avaliação de Cássia Fer-
nanda Estofolete, primeira auto-
ra do estudo e integrante do La-
boratório de Pesquisas em Viro-

logia da Famerp, o avanço da
vacinação mudou “drasticamen-
te” o perfil do paciente interna-
do por COVID-19 e também a his-
tória natural da doença, ou seja,
a forma como ela evolui.

“Hoje, com a volta das ci-
rurgias eletivas, o avanço da
vacinação e a emergência da
ômicron, temos visto um pano-
rama diferente nos hospitais.
Muitos pacientes são interna-
dos para fazer uma cirurgia
agendada ou por trauma e aca-
bam descobrindo que estão
com COVID-19, ou seja, não é o
vírus que leva a pessoa ao hos-
pital. E também há muitos ido-
sos com comorbidades que aca-
bam sendo internados porque
a COVID-19 exacerba a doença
de base – descompensa o dia-
betes ou a insuficiência renal,
por exemplo. A maioria já não é
internada por SRAG [síndrome
respiratória aguda grave], como
era na época em que o estudo
foi feito”, conta.

Neste domingo (13), a Linha
1-Azul do Metrô passará a fun-
cionar a partir das 7h. A medida é
necessária para a realização de
testes do novo sistema de Sina-
lização e Controle de Trens
(CBTC), antes do início da ope-
ração aos passageiros.

Para atender os passageiros
da Linha 1- Azul entre 4h40 e 7h,
o Metrô disponibilizará gratuita-
mente os ônibus do sistema Pa-
ese, que vão percorrer o trecho
entre Jabaquara e Tucuruvi, em
ambos os sentidos.

O CBTC foi instalado na
Linha 1-Azul e agora passa pe-
los testes dinâmicos que vão
permitir a troca definitiva dos
sistemas de sinalização e con-
trole de trens. Com seu funcio-
namento será possível melho-
rar a circulação e a regularida-

Linha 1- Azul do Metrô
começará a funcionar a partir
das 7h neste domingo (13)

de dos trens, diminuindo de for-
ma segura a distância entre as
composições e reduzindo o inter-
valo entre elas, graças à circula-
ção de mais composições simul-
taneamente.

Esse sistema já foi implanta-
do na Linha 2-Verde e vem sendo
colocado também na 3-Vermelha.
A Linha 15-Prata já foi construí-
da com essa tecnologia.

Para orientar os passageiros
sobre a alteração no domingo,
o Metrô emitirá mensagens so-
noras pelas estações e trens,
além de afixar cartazes nas es-
tações e veicular mensagens
nas redes sociais.

Dúvidas podem ser tiradas
por telefone (0800 7707722) na
Central de Informações do Me-
trô, que atende diariamente en-
tre 8h e 20h. Saúde mantém vacinação em 80

AMAs/UBSs no sábado e em parques
e farmácias da av. Paulista, no domingo
A Secretaria Municipal da

Saúde (SMS) segue com a imuni-
zação contra Covid-19 no sábado
(12), nas 80 Assistências Mé-
dicas Ambulatoriais (AMAs)/
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) Integradas, das 7h às
19h para adolescentes e adul-
tos e das 8h às 19h para as cri-
anças a partir de 5 anos. Es-
tão disponíveis primeira e se-
gunda doses (D1 e D2), além
das doses adicionais (DA)
para todos os públicos elegí-
veis.

As crianças devem estar acom-
panhas por um responsável mai-
or de 18 anos e apresentar docu-
mento de identificação (preferen-
cialmente CPF), carteirinha de va-

cinação e comprovante de ende-
reço. Em crianças com 5 anos de
idade ou imunossuprimidas, se-
gue sendo aplicada exclusiva-
mente a Pfizer pediátrica. Os imu-
nossuprimidos devem apresentar
documentação médica que com-
prove a condição.

No domingo (13), a vacinação
acontecerá exclusivamente aos
adolescentes e adultos, entre 8h
e 16h nas farmácias parceiras da
avenida Paulista (nos números
2.371 e 266) e, das 8h às 17h, nos
parques Buenos Aires, Severo
Gomes, do Carmo, Villa-Lobos, da
Independência, Ceret e da Juven-
tude.

A partir de segunda-feira (14),
a vacinação volta a acontecer nos

megapostos e drive-thrus, das 8h
às 17h, e nas UBSs e AMAs/UBSs
Integradas, das 7h às 19h. Ao pú-
blico de 5 a 11 anos, nas UBSs, a
partir das 8h.

Mais informações e a lista dos
postos de vacinação contra a Co-
vid-19 podem ser encontradas no
site Vacina Sampa.

A consulta de disponibilida-
de de doses e a movimentação das
unidades pode ser feita pela pla-
taforma De Olho na Fila: https://
deolhonafila. prefeitura.sp.gov.br/
. Assim, os munícipes podem ve-
rificar as informações com ante-
cedência para se dirigirem aos
postos no horário mais conveni-
ente.

Até o momento, a SMS já

aplicou 27.289.922 doses da va-
cina contra a Covid-19, sendo
11.491.036 D1, 10.188.884 D2,
5.273.734 DAs e 336.268 doses
únicas (DUs). A cobertura va-
cinal da população com mais de
18 anos de idade está em
109,7% para D1+DU, em
105,2% para D2+DU e em 57,1%
para DA.  Em adolescentes, de
12 a 17 anos, foram aplicadas
962.954 D1, representando uma
cobertura vacinal de 114,1%.
Também foram aplicadas
818.542 D2 nesse público, com
índice de cobertura de 97%.
Nas crianças de 5 a 11 anos,
foram 738.994 doses aplicadas,
alcançando uma cobertura va-
cinal de 68,2%.

Crianças se imunizam contra a Covid-19 e fazem
incentivo: “pode vir sem medo para tomar vacina”

Após alcançar uma boa co-
bertura vacinal da população
adulta e dos adolescentes de 12
a 17 anos, a cidade de São Paulo
avançou em sua campanha de
vacinação contra a Covid-19 ao
iniciar a imunização de crianças
de 5 a 11 anos de idade. A vaci-
nação desse grupo com a primei-
ra dose do imunizante teve início
em 17 de janeiro e, até então, já
ultrapassou a marca de 60% da
cobertura vacinal.

Ao todo, até a última quinta-
feira (10), já foram aplicadas
734.354 doses em crianças de
5 a 11 anos, representando
uma cobertura  vacinal  de
67,8%. A população total esti-

mada para esse público é de
1.083.159 crianças.

Os números da campanha de
vacinação contra a Covid-19 na
capital podem ser consultados
nos boletins Vacinômetro.

Pietro Gomes, de sete anos, é
uma das crianças que já recebe-
ram a primeira dose da vacina na
capital. “Eu só tenho a agradecer
que a gente está vivendo esse
momento hoje. Isso aqui é um
pulo, é um passo para essa vitó-
ria que a gente quer ter, à frente
do coronavírus”, comentou a
mãe, Vitória Gomes.

Ela levou o filho para se vaci-
nar na Unidade Básica de Saúde
(UBS) Vila Formosa II, localizada

na zona leste da cidade de São
Paulo. “Pode vir sem medo para
tomar vacina”, complementou
Pietro, que recebeu a dose tran-
quilamente.

Para os pais, o avanço da va-
cinação infantil contra a Covid-
19 no período de volta às aulas
presenciais é um alívio ainda mai-
or. Gislaine Moreira, mãe de Ni-
colly, conta que a filha ficou o
ano passado em casa, sem aces-
so à rua, para que não corresse o
risco de ser contaminada. “Eu
não via a hora da vacinação para
que agora ela possa ter uma vida
normal. Ela está voltando para a
escola e eu fico muito mais alivi-
ada”, disse.

Onde se vacinar
Crianças de 5 a 11 anos de

idade podem ser vacinadas nas
UBSs e Assistências Médicas
Ambulatoriais (AMAs)/UBSs
Integradas, das 8h às 19h.

Elas devem estar acompanha-
das por um responsável adulto
com documento de identificação,
comprovante de residência e car-
teirinha de vacinação.

Vale ressaltar que crianças de 6
a 11 anos de idade, incluindo as que
possuem comorbidades, estão sen-
do vacinadas com a Coronavac. O
público de 5 anos de idade recebe a
Pfizer pediátrica, bem como as cri-
anças de 5 a 11 anos com alto grau
de imunossupressão.

Projeto Praça da Família transforma
100 espaços da cidade com acessibilidade

Com o objetivo de oferecer
espaços lúdicos com atividades
de lazer, entretenimento e acessi-
bilidade, a Prefeitura de São Pau-
lo entregou na sexta-feira (11) a
primeira Praça da Família. O pro-
jeto prevê 100 espaços reformu-
lados, com ambientes planejados
que permitam o desenvolvimen-
to de atividades de lazer e entre-
tenimento, visando a integração
da comunidade no entorno da
praça.

“Essa é a primeira das 100 que
estamos reformando, com a co-
locação de equipamentos para
pessoas com deficiência, cachor-
ródromo, ambientes pensados
para a interação com animais num
mesmo local”, disse o prefeito
Ricardo Nunes.

A projeto Praça da Família
também faz parte das comemora-
ções do Centenário da Semana
de Arte Moderna de 1922, home-
nageando Mário de Andrade, res-
ponsável pela colocação de brin-
quedos nas praças da cidade
quando integrou o departamen-
to de Cultura. Por isso, a alusão
ao pensamento da vanguardista
que liderou a “Semana de 22”, de
tornar espaços públicos pontos
de políticas culturais para São

Paulo.
A iniciativa é desenvolvida

pela Secretaria Municipal das
Subprefeituras, que irá implantar
as 100 Praças da Família nas 32
subprefeituras. “Teremos pelo
menos uma praça dessa em cada
distrito da cidade”, afirmou o pre-
feito.

Para transformar as áreas em
locais de integração social, o pro-
jeto conta com a instalação de
mobiliários novos, que inclui
brinquedos acessíveis para cri-
anças com mobilidade reduzida e
crianças de colo. “Temos um ca-
rinho muito especial pelas crian-
ças e pelos animais. Agora essa
praça simboliza muito essa cida-
de tão diversa, que acolhe a to-
dos. Uma cidade reconhecida
pelos seus ambientes de traba-
lho, mas que também pode ser
utilizada nos momentos de lazer”,
disse Nunes.

Proveniente do Fundo de
Desenvolvimento Urbano (Fun-
durb), o investimento estimado
para o programa, contemplando
as 100 praças, é de R$ 11 milhões
e a estimativa é que todas sejam
entregues ao longo do primeiro
semestre desse ano.

Com aproximadamente 5000

m², o espaço na Vila Guarani, re-
gião da Subprefeitura Jabaquara,
foi totalmente reformado para re-
ceber os novos equipamentos. A
praça recebeu um novo formato
para atender todas as idades. No
local foi feita pintura de guias, ins-
talação de rampas de acessibilida-
de e bancos, além de brinquedos
acessíveis e novos assentos.

Para os pets, o cachorródro-
mo reformado recebeu conjuntos
de brinquedos de madeira plásti-
ca, própria para animais, e paisa-
gismo. Não foi só a área preparada
aos cães que ganhou mais verde.
No entorno do playground, refor-
mulado com base de concreto e
piso de borracha pastilhado, foram
distribuídas gramas, substituindo

os pedriscos, inclusive no deslo-
camento do escorregador existen-
te no local.

O prefeito também visitou
nesta sexta-feira as obras de re-
cuperação do campo de futebol
do Clube Escola Vila Guarani, que
atende mais de 25 mil moradores
da região. O Clube conta com
academias ao ar livre e de judô,
campo de futebol com arquiban-
cada, espaço pet, duas piscinas
de recreação, pista de caminha-
da, pista de patinação ou hóquei,
pista de skate, quadra adaptada,
duas quadras de futsal, quadra
poliesportiva coberta, quadra de
basquete 3x3, salas de ginástica,
musculação, vestiários, banhei-
ros e estacionamento.

CÂMARA (São Paulo)
Diferentemente da Assembleia paulista, a CPI - da operadora

Prevent Senior - dona dos hospitais Sancta Maggiore - não só tá
rolando no parlamento paulistano, do médico e vereador Frange
(PTB), como pode surpreender

.
PREFEITURA (São Paulo)
Esta coluna de política publicava - desde o final de 2019 - que

o então prefeito paulistano João Doria (PSDB) não conseguiria
impor sua candidatura - contra PT do Lulismo - à Presidência e que
iria disputar o Governo paulista

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Ainda que o ex-juiz federal Sérgio Moro acabe sendo usado

como moeda de troca entre o Podemos no qual tá filiado e a nova
legenda União Brasil (fusão do PSL com o DEM), a avaliação é de
que crescerá a bancada pra 2023

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria pode repetir o que fez quando era prefeito paulista-

no (desistir de candidatura Presidencial pra disputar o cargo de
governador paulista), ou até disputar reeleição pra tomar o PSDB
nacional e disputar em 2026 ?

.
CONGRESSO
Maioria dos deputados federais e senadores cristãos (evan-

gélicos) seguirá com Bolsonaro (PL) e deve crescer ainda mais nas
bancadas eleitas pra 2023. Deputado Sóstenes (União Brasil - Rio)
é o novo líder, via Malafaia

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
A ida do Jair Bolsonaro (PL) pra Rússia, agendada há muito

tempo, não tem nada a ver com possível apoio do Brasil ao Putin
em relação a uma possível invasão à Ucrânia, mas sim fechar gran-
des negócios (ainda sem estar na OCDE)

.
PARTIDOS
Se tem alguém que não pode alegar desconhecimento de que o

Presidente Jair Bolsonaro escalaria novamente o filho - vereador
na Câmara municipal (Rio) Carlos Bolsonaro - pra tocar a campa-
nha pela reeleição é o Costa Neto, dono do PL

.
(Brasil)
... Assim como Ricardo Teixeira, ex-genro de Havelange (FIFA),

mandou tudo na CBF, o ex-genro do Roberto Jefferson, deputado
na Assembleia (Rio) Marcus Vinícius - conhecido como ‘Neskau’
- já tá mandando tudo no PTB ainda do ex-sogro

.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa (Bra-

sil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - foi se tornando referên-
cia da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara pau-
listana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia SP)

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal

Living Tupiza Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 10.336.270/0001-21 - NIRE 35.222.693.567

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local. 02.02.2022, 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$ 2.700.000,00, considerados 
excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 
2.700.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade 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. O Capital Social de R$ 12.785.970,00 para R$ 10.085.970,00. 2. Autorizar os 
administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Rafaella Nogueira De 
Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.
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Inflação atingirá pico em abril
 ou maio, diz presidente do BC
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PÁGINA 3

A inflação no acumulado de
12 meses atingirá o pico em abril
ou maio, disse  na sexta-feira (11)
o presidente do Banco Central
(BC), Roberto Campos Neto. Se-
gundo ele, a quebra de algumas
safras e a alta do petróleo no iní-
cio do ano fizeram o BC ajustar
as estimativas.

Até recentemente, o Banco
Central acreditava que a inflação
atingiria o ponto mais alto em ja-
neiro e fevereiro, antes de co-
meçar a desacelerar. Para ele, o
Brasil está sendo pressionado
por fatores internacionais, mas
a inflação brasileira tem peculia-
ridades, com os preços de ener-
gia e de combustíveis subindo
mais que no resto do mundo.

O presidente do Banco Cen-

tral apresentou uma estimativa
segundo a qual o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA - a inflação oficial
do país) estaria em 6,7% nos 12
meses terminados em janeiro se
os custos de energia e de com-
bustíveis estivessem na média
de outros países. No mês pas-
sado, o índice estava em 10,38%
no acumulado de 12 meses.

Campos Neto deu as decla-
rações em evento promovido
pelo grupo Esfera Brasil, que re-
úne empresários e empreende-
dores. Ele disse que o aumento
da inflação no mundo não de-
corre de problemas de oferta,
mas de deslocamento de deman-
da após a retomada econômica
em vários países após as fases

mais agudas da pandemia de co-
vid-19.

“Quando olhamos os garga-
los, não dá para dizer que é es-
cassez de oferta com a produ-
ção crescendo tanto. Quem acre-
ditava que era um problema de
oferta está revendo”, afirmou.
“Houve deslocamento não só
na demanda por bens, mas tam-
bém por energia. A produção de
bens gasta seis vezes mais ener-
gia”, acrescentou.

Juros
Para o presidente do BC, o

Brasil está na frente no proces-
so de aperto monetário em rela-
ção à maioria dos países, que
estão com juros ainda abaixo do
nível neutro (que não segura a

inflação). “O Brasil saiu na fren-
te na alta de juros. Vamos usar
todas as nossas ferramentas
para trazer a inflação para a
meta”, assegurou.

Em referência à proposta de
emenda à Constituição para de-
sonerar os tributos federais so-
bre os combustíveis, o presiden-
te do BC disse que medidas que
diminuem os preços no curto
prazo são insuficientes para se-
gurar a inflação e podem resul-
tar em aumentos futuros de ju-
ros. “Deixamos bem claro que
medidas fiscais de curto prazo
não têm efeito estrutural sobre a
inflação. Essas medidas não ge-
ram otimização no ciclo de polí-
tica monetária”, advertiu.
(Agencia Brasil)

Vazamentos no PIX ocorrerão com
alguma frequência, diz Campos Neto
Os vazamentos de dados do

Pix, sistema instantâneo de pa-
gamentos do Banco Central
(BC), ocorrerão com alguma fre-
quência, afirmou na sexta-feira
(11) o presidente do órgão, Ro-
berto Campos Neto. Segundo
ele, os casos registrados até
agora são leves, e a autoridade
monetária está atuando para
que as ocorrências sejam as mí-
nimas possíveis.

“Como nós entendemos que
esse mundo de dados vai cada
vez crescer mais exponencial-
mente, os vazamentos vão
acontecer com alguma frequên-
cia. Não querendo banalizar os
vazamentos, porque vamos ata-
car todos os vazamentos para
que eles sejam o mínimo possí-
vel”, disse o presidente do BC
em evento promovido pelo Es-
fera Brasil, grupo que promove
reuniões entre empresários, em-
preendedores e líderes do se-
tor público.

Campos Neto esclareceu
que as informações expostas
até agora não incluem dados
como senhas e movimentações
financeiras. Os vazamentos
abrangem, na maior parte, da-
dos que podem ser obtidos pu-
blicamente, acrescentou.

“A gente tem vazamento, às
vezes, que é nome e CPF. Nome
e CPF têm no talão de cheque
da pessoa. Você tem, às vezes,
o vazamento de telefone, que a
chave é o telefone celular, mas
grande parte das pessoas tem
o telefone celular aberto, você
entra em um sistema de consul-
ta, bota o nome e acha o telefo-
ne”, detalhou Campos Neto.

Ele disse que o BC tem ado-
tado postura mais transparente
que a de outros países, ao co-
municar todos os vazamentos
em seu site .Na semana passa-
da, o BC informou que não di-
vulgará mais os casos de expo-
sição de dados de chaves Pix

por meio de avisos, apenas lis-
tando os incidentes em sua pá-
gina na internet.

Ocorrências
Desde a criação do Pix, em

novembro de 2020, o BC regis-
trou três casos de vazamento de
informações. O mais recente foi
na semana passada, quando
2.112 chaves Pix de clientes da
instituição de pagamentos Lo-
gbank foram vazadas.

Em agosto do ano passado,
ocorreu o vazamento de dados
414,5 mil chaves Pix por núme-
ro telefônico do Banco do Es-
tado de Sergipe (Banese). No
fim de janeiro, 160,1 mil clientes
da Acesso Soluções de Paga-
mento terem informações vaza-
das. Em nenhum caso, foram ex-
postas senhas e saldos bancá-
rios.

Novas funcionalidades
Campos Neto informou que

o Banco Central está desenvol-
vendo novas funcionalidades
para o Pix, como a função de dé-
bito automático e a remunera-
ção do dinheiro que fica para-
do na conta. Ele anunciou uma
“agenda internacional” para o
sistema de pagamentos instan-
tâneos, mas não deu detalhes.

O presidente do BC apre-
sentou números relativos às
modalidades Pix Saque e Pix
Troco, que entraram em vigor
no fim de novembro. De acordo
com Campos Neto, o Pix Saque,
que permite retiradas em esta-
belecimentos comerciais e cai-
xa eletrônico, movimentou R$
9,7 milhões em janeiro, com vo-
lume de 66,6 mil transações no
mês.

O Pix Troco, que permite sa-
ques durante o pagamento de
compras, movimentou R$ 100
mil no mês passado, com 1,3 mil
utilizações em janeiro. (Agen-
cia Brasil)

Ministro defende mais debate sobre
projeto de excludente de ilicitude

O ministro da Defesa, Wal-
ter Souza Braga Netto, defen-
deu na sexta-feira (11) a am-
pliação das discussões sobre
o projeto do governo que tem
como objetivo aumentar a se-
gurança jurídica ao definir si-
tuações em que tanto os mili-
tares das Forças Armadas
quanto os profissionais das
forças de segurança poderão
ser amparados pelo excludente
de ilicitude, quando em defe-
sa da própria vida ou de ou-
tras pessoas.

Braga Netto disse que a
sociedade tem direito a mais
informação sobre o tema e que
é necessário o aperfeiçoa-
mento da área de segurança
pública, que “sempre foi e
sempre será uma prioridade
do presidente Bolsonaro para
garantir a vida do povo brasi-
leiro”.

O ministro ressaltou que a
garantia da proteção jurídica
do agente de Estado não re-
presenta autorização para ma-
tar. “Pelo contrário, é a garan-
tia de cumprir plenamente sua
missão de proteger a socieda-
de e depois retornar em paz a
seu lar”, afirmou Braga Net-
to, que participou, nesta sex-
ta-feira, da solenidade de en-
trega de um helicóptero à Se-
cretaria de Estado de Polícia
Civil do Rio de Janeiro (Se-
pol).

Helicóptero
O helicóptero é do modelo

AW119Kx e foi entregue à
Sepol pelo Gabinete de Inter-
venção Federal no Estado do
Rio de Janeiro, que atuou na
área de segurança pública no
território fluminense durante o
governo Michel Temer. A ce-
rimônia foi no Forte de Copa-
cabana, uma unidade do Exér-
cito, na zona sul da cidade.

A aeronave está equipada
com sistemas de imagens e de

proteção balística de última ge-
ração; de navegação, com ca-
pacidade de realizar buscas e
salvamentos; e de içamento
para resgates em áreas de di-
fícil acesso. Conta ainda com
sistema de combustível com
tanque autosselante que impe-
de vazamentos em caso de
perfurações por projéteis.

Junto com a aquisição do
equipamento, o Gabinete de
Intervenção realizou treina-
mento com a capacitação de
20 pilotos no curso teórico e
de mais dez no curso prático.
Este é o primeiro dos três he-
licópteros que o estado do Rio
de Janeiro vai receber como
legado da intervenção federal.
As outras duas aeronaves são
do modelo AW169 e vão aten-
der às necessidades da Polí-
cia Civil e do Corpo de Bom-
beiros.

Na solenidade, Braga Net-
to enfatizou que não estava
presente como ministro da
Defesa, e sim como antigo in-
terventor federal, função que
exerceu de 16 de fevereiro a
31 de dezembro de 2018. Ele
disse que cumpria nesta sex-
ta-feira a etapa que simboliza
a última entrega de aeronaves
prevista para o Gabinete de In-
tervenção no Rio de Janeiro.

“Hoje o Gabinete de Inter-
venção Federal inicia a efeti-
vação da última entrega, após
a qual será extinto. A materi-
alização dos efeitos de todo
aquele período fica traduzida
pelo legado herdado pela se-
gurança pública, com a me-
lhoria das condições de traba-
lho e a operacionalidade para
a segurança do povo fluminen-
se”, afirmou. Ele lamentou,
contudo, que, apesar dos êxi-
tos obtidos com a Garantia da
Lei e da Ordem da Interven-
ção Federal, houve perdas
inestimáveis de militares e de
agentes de órgãos de segu-

rança pública.
“A eles e a suas famílias,

rendemos nossa eterna grati-
dão. Os esforços para forta-
lecer o combate ao crime de-
vem ser continuados. Como
gestores públicos dos Três Po-
deres e de todas as instânci-
as, temos que, de modo pro-
fissional e com ações constru-
tivas, buscar soluções perenes
para os problemas que se avo-
lumam por anos na área de
segurança pública do nosso
país”, acrescentou.

De acordo com o ministro,
em 2018, quando o governo
federal decretou intervenção
na área de segurança pública
no estado do Rio de Janeiro,
iniciou-se um capítulo históri-
co e inédito na história do país.
“Diante do quadro existente,
era imprescindível e urgente
a realização de um diagnósti-
co da situação real para iden-
tificar as possibilidades, limi-
tações e demandas dos órgãos
de segurança pública, com
potencial para promover a efi-
cácia de suas missões, com
reflexos na tão almejada e le-
gítima segurança da popula-
ção fluminense”, disse Braga
Netto.

O ministro lembrou que,
com recursos do governo fe-
deral, o gabinete foi estrutu-
rado para viabilizar a execu-
ção financeira dos valores alo-
cados para compra dos mate-
riais com o objetivo de recu-
perar a capacidade operativa
dos órgãos que estavam sob
intervenção.

Segundo Braga Netto, du-
rante a intervenção, na área
de gestão de recursos huma-
nos foi criado o serviço mili-
tar temporário, adotado no
Corpo de Bombeiros para su-
prir a carência de pessoal.
“Essa iniciativa serviu de re-
ferência e vem sendo adota-
da em outras unidades da fe-

deração, como por exemplo,
o estado de Rondônia.”

Para ele, a integração de
todas as forças de segurança
do estado foi fator decisivo
para os resultados alcançados
com a redução dos índices de
criminalidade nos anos da in-
tervenção.

Reequilíbrio
Já o governador do Rio,

Cláudio Castro, enfatizou que
a intervenção ocorreu em um
momento de dificuldade finan-
ceira do estado. “A nós, do go-
verno do estado, cabe a grati-
dão dupla pelo tempo que o
senhor e a sua equipe ficaram
aqui, nos ajudando a nos ree-
quilibrar e nos reequipar com
toda essa infraestrutura que só
foi possível com aporte fede-
ral, devido aquele momento de
profunda crise financeira do
estado do Rio.”

Castro elogiou a atuação
do general Braga Netto à
frente do Gabinete de Inter-
venão, ao mesmo tempo em
que as forças estaduais tive-
ram desprendimento de enten-
der que precisavam se estru-
turar e reaprender a fazer.
“Foi nesse espírito que a in-
tervenção veio aqui nos aju-
dar a organizar uma questão
de infraestrutura fundamen-
tal”, observou.

Sobre o helicóptero entre-
gue à Sepol, o governador dis-
se que tem “qualidade de pri-
meiro mundo” e foi construí-
do de acordo com a demanda
da Polícia Civil. “Um trabalho
pensado exclusivamente para
a realidade do Rio de Janeiro.
Não é uma aeronave que está
na prateleira e vem e compra.
Não. É um equipamento para
cada realidade que se preci-
sava aqui. E esse zelo que a
intervenção teve que nos en-
canta”, concluiu Castro.
(Agencia Brasil)

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30

FATO RELEVANTE

Ref. Certifi cados de Recebíveis Imobiliários das 31ª e 32ª Séries da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emis-
são”). PLANETA SECURITIZADORA S.A. (atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.), sociedade por ações, com 
sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 01, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 
04544-051, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Securitizadora”), 
na qualidade de emissora das 31ª e 32ª Séries da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Securitiza-
ção”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, com as alterações nos termos das instruções CVM nº 
369/02, 449/07, 547/14, 552/14 e 568/15, vem divulgar, a quem possa interessar, o quanto segue. 1. Todos os termos 
iniciados em letras maiúsculas, quando não defi nidos no presente Fato Relevante, possuem o signifi cado que lhes é con-
ferido no Termo de Securitização da Emissão, conforme aditado (“Termo de Securitização”); 2. Tendo em vista a insufi -
ciência dos créditos lastro recebidos no patrimônio separado no mês de janeiro de 2022, para o pagamento integral da 
parcela de 10 de fevereiro de 2022, referente aos valores  de juros e amortização dos CRI da Emissão, a Securitizadora 
informa aos Titulares de CRI e ao mercado em geral, que o pagamento da parcela de 10 de fevereiro de 2022 ocorreu 
mediante a composição fi nanceira de R$ 1.457.514,21 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e 
quatorze reais e vinte e um centavos), por meio de acionamento da fi ança concedida pela Caixa Econômica Federal, 
constituída sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3 e 4 em Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.360.305/0001-04 
(“Fiadora”). O presente comunicado é realizado para reportar os eventos ora indicados. A Securitizadora seguirá ado-
tando as medidas que entende cabíveis, na forma autorizada no Termo de Securitização, sempre visando a proteção dos 
interesses dos Titulares dos CRI em relação ao disposto no presente Fato Relevante. São Paulo 11 de fevereiro de 2022.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.Lucas Drummond - Diretor de Relações com Investidores

A ponte aérea entre Rio de
Janeiro e São Paulo será a pri-
meira do país com embarque
100% digital. Os passageiros
terão acesso ao avião utilizan-
do biometria, dispensando a
apresentação de documentos
de identificação. Ainda este
ano, a tecnologia deverá estar
em funcionamento nos aeropor-
tos de Congonhas, na capital
paulista, e Santos Dumont, na
capital fluminense.

A novidade integra o proje-
to Embarque + Seguro Digital,
idealizado pelo Ministério da
Infraestrutura em parceria com
a Secretaria Especial de Desbu-
rocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Econo-
mia. Na sexta-feira (11), foi as-
sinado o acordo de cooperação
técnica entre a Infraero e o Ser-
viço Federal de Processamento
de Dados (Serpro), estatais en-
volvidas na adoção da tecno-
logia. A expectativa do gover-
no é de que a mudança facilite e
agilize o trânsito de passagei-
ros e tripulantes de aeronaves.

“O acordo de cooperação
técnica que prevê uma conju-
gação de esforços visando à
instalação, à operação e ao apri-
moramento da iniciativa de for-
ma coordenada nos aeroportos
de Congonhas e Santos Du-
mont”, informou a Infraero por
meio de suas redes sociais. Se-
gundo a estatal, a ponte aérea
entre Rio de Janeiro e São Pau-

Voos entre Rio e SP terão
embarque totalmente digital

lo, além de ser a de maior movi-
mento do Brasil, é a quinta do
mundo em fluxo de voos.

Conforme o acordo, serão
adquiridos os equipamentos
necessários à instalação e fun-
cionamento do sistema de re-
conhecimento biométrico de-
senvolvido pelo Serpro. A lici-
tação para compra dos disposi-
tivos deve ocorrer ainda neste
mês. A implantação completa da
tecnologia está prevista para
julho.

O uso da biometria para o
embarque já vinha sendo expe-
rimentado. De outubro de 2020
a janeiro deste ano, mais de 6,2
mil passageiros participaram da
fase de testes do projeto em sete
aeroportos. Profissionais da
aviação civil também foram cha-
mados para avaliar a tecnologia.

Para os passageiros, o pro-
cedimento se inicia junto ao che-
ck-in online. Será preciso apre-
sentar os dados pessoais, inclu-
indo o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), e tirar uma
foto com a câmera do celular.
Caberá à companhia aérea usar
o aplicativo desenvolvido pelo
Serpro para realizar a validação
biométrica do cidadão, compa-
rando os dados e a foto enviada
com os registros das bases go-
vernamentais. Uma vez valida-
do, as câmeras dos aeroportos
estarão prontas para reconhecer
o viajante e liberar seu acesso.
(Agencia Brasil)

Rússia tem forças
suficientes para
invadir Ucrânia,
diz Casa Branca

A Rússia agora tem forças suficientes para realizar uma
grande operação militar contra a Ucrânia, e um ataque
destinado a tomar grande parte do país pode começar “a
qualquer momento”, afirmou, na sexta-feira (11), o asses-
sor de Segurança Nacional da Casa Branca.

Segundo o assessor de Segurança Nacional dos EUA,
Jake Sullivan, um ataque à Ucrânia pode ocorrer a qual-
quer momento, e a tomada da capital, Kiev, é uma possibi-
lidade.

Em um briefing na sede do governo dos Estados Uni-
dos (EUA), Sullivan disse, sem listar evidências específi-
cas, que qualquer norte-americano que ainda esteja na
Ucrânia deve partir nas próximas 24 a 48 horas. Segundo
Sullivan, a invasão russa poderia começar com um ataque
aéreo que dificultaria as partidas.

De acordo com o assessor de Segurança, a inteligência
dos EUA acredita que o presidente russo, Vladimir Putin,
pode ordenar uma invasão antes do fim dos Jogos Olímpi-
cos de Inverno em Pequim, em 20 de fevereiro, e que um
ataque rápido à capital da Ucrânia, Kiev, é uma possibili-
dade.

Sullivan falou depois que o presidente norte-america-
no, Joe Biden, realizou videoconferência com líderes tran-
satlânticos e buscou a união dos aliados diante do agrava-
mento da situação.

Segundo o assessor de Segurança, ainda não está claro
se Putin deu definitivamente uma ordem para iniciar a in-
vasão. Ele disse esperar que, em breve, Biden dê um tele-
fonema para falar com Putin sobre a crise.

“Não vimos nada chegar até nós que diga que uma de-
cisão final foi tomada, que a ordem foi dada”, esclareceu
Sullivan.

Mas, com 100 mil soldados concentrados na fronteira
da Ucrânia, Sullivan disse que uma invasão russa pode
envolver a captura de grandes partes do país, bem como
de grandes cidades, incluindo a capital, Kiev. (Agencia
Brasil)
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PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A)

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Primeira Convocação para a Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de

Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em 
circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), 
nos termos do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios para a emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio 
da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 22ª (vigésima segunda) Emissão da Planeta Securitizadora S.A., 
Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Fiagril Ltda.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª 
(primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 2 de março de 2022, às 15 horas 
(“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade 
de participação de forma presencial, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”) e conforme 
orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) aprovar 
a inclusão da Cláusula 9.3.5. no Termo de Securitização, para que os recursos objeto de resolução de cessão, na ocorrência 
de qualquer dos eventos de resolução previstos na Cláusula Nona - Da Resolução da Cessão de Créditos do Agronegócio 
(“Cláusula Nona”), do “Contrato de Cessão, Promessa de Cessão e Aquisição de Créditos do Agronegócio e Outras 
Avenças”, celebrado entre a Fiagril Ltda. (“Fiagril”), a Securitizadora, a ACE Agriculture Collateral Experts Ltda., a Laure 
Volpon e Defi  na Sociedade de Advogados e a Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda. em 08 de dezembro de 2020 
(“Contrato de Cessão”), possam ser destinados à compra de novos créditos do agronegócio, conforme segue: “9.3.5. 
Na hipótese de ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resolução, conforme defi nidos na Cláusula Nona - Da Resolução 
da Cessão de Créditos do Agronegócio, do Contrato de Cessão, a Emissora poderá, por meio dos recursos obtidos através 
dessa resolução de cessão, adquirir novos créditos do agronegócio”; (b) aprovar a inclusão da Cláusula 9.5. no Contrato 
de Cessão para prever a possibilidade de que, caso ocorra qualquer dos eventos de resolução previstos na Cláusula 
Nona, a Cedente possa substituir os respectivos créditos objeto da resolução por créditos com o mesmo valor de face 
e prazo de vencimento igual ou menor ao do crédito substituído, não sendo, neste caso, aplicável a Multa Indenizatória 
atualmente prevista no item 9.2(ii) da Cláusula Nona do Contrato de Cessão, conforme segue: “9.5. Na hipótese de 
ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resolução, conforme defi nidos na cláusula 9.1. acima, a Cessionária poderá, 
por meio dos recursos obtidos através dessa resolução de cessão, adquirir novos créditos do agronegócio, não sendo 
aplicável a Multa Indenizatória prevista na cláusula 9.2. deste contrato”; (c) caso sejam aprovados os itens “a” e “b”, 
ratifi car a utilização dos recursos da resolução de cessão para aquisição de novos créditos do agronegócio pela Emissora 
entre o período de publicação deste edital e a realização da Assembleia, sendo que, neste caso, a Emissora não estará 
obrigada a promover a amortização extraordinária dos CRA; e (d) autorizar a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiagril 
a realizarem a alteração do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão, por meio de aditamentos, para padronização 
dos conceitos de acordo com o deliberado na presente Assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira 
convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
mais 1 (um) dos CRA em Circulação (conforme defi nido no Termo de Securitização), sendo que, para a aprovação das 
matérias acima, serão necessários votos favoráveis dos titulares dos CRA em Circulação presentes à reunião que 
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. Em conformidade com a ICVM 
625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um 
correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, com os documentos de 
representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular representação, 
serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade 
com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do 
documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com 
fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do 
estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a 
representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante 
legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do 
documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do 
outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a 
assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de 
instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://
planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá 
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços 
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br até o horário da Assembleia, 
acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados 
à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em 
conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização 
da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A Emissora, o Agente 
Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da 
presente convocação e da Assembleia.  São Paulo, 9 de fevereiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.

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

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

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), sociedade por 
ações, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, “Titulares 
dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada 
na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda 
convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 21 de fevereiro de 2022, às 14h00, 
de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme 
Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, 
conforme cláusula 16.3.1 do Termo de Securitização da Emissão celebrado em 03 de novembro de 2020, (“Termo de 
Securitização”), para deliberar sobre: a. Concessão de dispensa prévia (waiver) ao cumprimento, pela Devedora, dos 
índices fi nanceiros descritos na cláusula 10.5.2 (iv), do Termo de Securitização, quais sejam, (i) o resultado da divisão 
entre a Dívida Líquida e o EBITDA ser inferior a 3,50 vezes e (ii) o resultado da divisão entre o EBITDA e a Despesa 
Financeira Líquida ser superior a 3,00 vezes, sendo certo que a Devedora permanecerá responsável pela obrigação de 
entrega das demonstrações fi nanceiras anuais auditadas e consolidadas referente ao exercício de 2021 ao Agente 
Fiduciário, em até 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação; b. Em decorrência do item (a) acima e, em caso 
de aprovação, aprovar o pagamento de waiver fee pela Devedora aos Titulares dos CRA correspondente ao percentual 
de 1% (um por cento) sobre o saldo devedor dos CRA atualizado até a data da realização da Assembleia; e c. 
Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens acima. O material de apoio necessário 
para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no 
site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação 
da Assembleia em segunda convocação será com qualquer número de Titulares de CRA em Circulação, conforme 
cláusula 16.5. do Termo de Securitização. As deliberações serão tomadas em segunda convocação pelos votos 
favoráveis de Titulares de CRA da respectiva Série que representem 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos votos 
dos Titulares de CRA da respectiva Série presentes à Assembleia Geral, percentual este que, em nenhuma hipótese, 
poderá ser inferior a 20% (vinte por cento) dos CRA em circulação da respectiva Série, conforme cláusula 16.9.2.2 do 
Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e 
eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser 
disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora, qual seja, 
gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para o endereço eletrônico 
agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias corridos antes da realização da Assembleia, 
podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, 
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do Titular dos CRA; (c) quando for representado por procurador, tão somente a procuração com 
poderes específi cos para representação do Titular dos CRA na Assembleia, obedecidas as condições legais; e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. Os Titulares dos CRA poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a 
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à 
Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização 
da Assembleia. A Emissora disponibilizará previamente modelo de documento a ser adotado para envio da 
manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser 
disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar 
devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica 
(com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser preferencialmente enviada com a 
antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos 
instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes de representação; 
Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados 
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. 
Para todos os fi ns e efeitos, as expressões e termos defi nidos iniciados em letra maiúscula que não tenham seu 
signifi cado indicado neste edital terão o signifi cado a eles atribuído no Termo de Securitização. 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

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

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA 
(“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia 11 de março de 2022, às 14h30 de forma 
exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 (“ ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA 
LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas 
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de 
Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre 
a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora 
e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo 
com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.
com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando 
pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) 
quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto 
previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.
br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima 
informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução 
de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos 
gestaocra@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma 
equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a 
Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da 
Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima 
detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio 
do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser 
realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura 
eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão 
formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim 
solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar 
esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia. 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.
Planeta Securitizadora S.A.

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

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 

Agronegócio da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA 
(“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia 11 de março de 2022, às 14h de forma 
exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 (“ ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA 
LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA 
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas 
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de 
Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre 
a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora 
e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo 
com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.
com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da 
realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando 
pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) 
quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto 
previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.
br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima 
informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução 
de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos 
gestaocra@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma 
equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a 
Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da 
Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima 
detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio 
do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser 
realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura 
eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão 
formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim 
solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar 
esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia. 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.
Planeta Securitizadora S.A.

CBR 033 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 18.546.709/0001-52 - NIRE 35.227.710.371

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, 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. A redução do capital social em R$ 20.000.000,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o 
cancelamento de 20.000.000 de 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. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 35.707.118,00 para R$ 
15.707.118,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações: 
Rafaella Nogueira De Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Cyrela Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 07.749.562/0001-81 - NIRE 35220339847

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olimpia, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Cor-
ti, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 
5.800.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Ci-
vil, com o cancelamento de 5.800.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Bra-
zil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das 
quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 70.892.168,00 para 
R$ 65.092.168,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e firmar todos os documentos neces-
sários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimen-
tos e Participações - Rafaella Nogueira De Carvalho Corti e Sigrid Amantino Barcelos.

Living Betim Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 10.982.810/0001-44 - NIRE 35.223.468.583

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olimpia, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Cor-
ti, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 
6.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Ci-
vil, com o cancelamento de 6.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Bra-
zil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das 
quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 6.395.956,00 para R$ 
395.956,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e firmar todos os documentos necessários. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e 
Participações - Rafaella Nogueira De Carvalho Corti e Sigrid Amantino Barcelos.

Living Cacoal Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 17.965.109/0001-66 - NIRE 35227432346

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local. 02.02.2022, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Pau-
lo/SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Aman-
tino Barcelos. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 5.000.000,00, considerados ex-
cessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 
5.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil 
Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quo-
tas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 35.522.901,00 para R$ 
30.522.901,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramen-
to. Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A  Empreendimentos e Participações, 
Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Living Ipê Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
NIRE 35.226.801.691 - CNPJ 16.620.215/0001-45

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local. 02.02.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença. Totalidade do capital social.  Mesa. Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti, Secretária. Si-
grid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 3.000.000,00, consi-
derados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamen-
to de 3.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Brazil 
Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quo-
tas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social de R$ 15.459.379,00 para R$ 12.459.379,00. 2. Au-
torizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São 
Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Rafaella Nogueira De 
Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda.
CNPJ 60.745.163/0001-25 - NIRE 35212705317

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 2º 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. A redução do capital social em R$ 
9.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, 
mediante o cancelamento de 9.000.000 de 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. Dessa forma, o capital social passa de R$ 49.177.957,00 para R$ 
40.177.957,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações: 
Rafaella Nogueira de Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Caçapava Empreitada de Lavor Ltda.
CNPJ 60.899.937/0001-72 - NIRE 35.218.972.007

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 2º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olimpia, 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$ 6.152.746,00 sendo R$ 1.152.746,00 
direcionados para absorção dos prejuízos acumulados e R$ 5.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto 
social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 6.152.746 quotas, com valor nominal de R$ 
1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moe-
da corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 
9.826.415,00 para R$ 3.673.668,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi rmar todos os documen-
tos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimen-
tos e Participações - Rafaella Nogueira De Carvalho Corti - Sigrid Amantino Barcelos.

Cyrela Construtora Ltda. - CNPJ nº 66.703.554/0001-63 - NIRE 35.210.342.357
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local. 02.02.2022, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. De-
liberações aprovadas. 1. Com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capital so-
cial em R$ 77.300.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 77.300.000 
quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Partici-
pações, a qual receberá o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quo-
tas canceladas. Passando o capital de R$ 94.401.536,00 para R$ 17.101.536,00, dividido em 17.101.536 quo-
tas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por Cel-
so Antonio Alves - Diretor e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Living Pêssego Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 17.610.186/0001-01 - NIRE 35227296388

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local. 02.02.2022, às 10hs., na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Pau-
lo/SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti, Secre-
tária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 4.500.000,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cance-
lamento de 4.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Cyrela Bra-
zil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das 
quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social de R$ 5.947.275,00 para R$ 1.447.275,00. 2. Au-
torizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São 
Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Rafaella Nogueira 
De Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Cyrela RJZ Jcgontijo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 09.465.200/0001-94 - NIRE 35222202237

Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, Hora, Local: 02.02.2022, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, n° 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/

SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antônio Alves, Secretária: Sigrid Amantino 

Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 4.800.000,00, considerados excessivos 

em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 4.800.000 quotas, 

com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 3.600.000 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos 

e Participações e 1.200.000 quotas da sócia Cyrela Indico Empreendimentos Imobiliários Ltda as quais 

receberão em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa 

o Capital Social de R$ 49.623.627,00 para R$ 44.823.627,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar 

todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócias: Cyrela Brazil 

Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cyrela Indico Empreendimentos Imobiliários Ltda - 

Ambas: Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Vital Brasil Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
CNPJ nº 09.258.268/0001-00 - NIRE 35.2.2118534-7

Instrumento Particular de Deliberação de Sócios para Incorporação da Tecnobio - Fabricação de Agentes para Controle Biológico Ltda.; 
Da J. Celeri Apoio Administrativo e Comércio de Insumos Agrículos Ltda.; e da Cassiano Ferreira de Oliveira Apoio Administrativo Ltda. e 

14ª Modi�cação do Contrato Social da Vital Brasil Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Pelo presente instrumento, Fábio Renato Celeri, RG nº 22.300.723-7 SSP/SP e CPF nº 062.405.788-78; e Gustavo Alexandre Boscon, RG nº 29.566.168-9 SSP/SP 
e CPF nº 202.648.228-46, sócios titulares da totalidade do capital social da Vital Brasil Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., com sede 
em Barretos/SP, na Avenida Padre César Luzio, 751 e, ainda, Joségueri Celeri, RG nº 28.891.513-6 SSP/SP e CPF nº 200.494.758-60; e Cassiano Ferreira de Oli-
veira, RG nº M-7.668.518 SSP/MG e CPF nº 001.543.636-50, resolvem por unanimidade e sem reservas: 1. Alteração no Valor Nominal das Quotas da Socie-
dade: 1.1. A �m de equalizar o valor das quotas da Sociedade ao valor total dos patrimônios líquidos das Incorporadas (conforme tal termo é de�nido abaixo), 
alterar o valor nominal das quotas de R$ 1,00 por quota para R$ 41,20208928 por quota. 2. Aprovação de Incorporações: 2.1. As cláusulas e condições cons-
tantes do instrumento particular de Protocolo e Justi�cação de incorporação �rmados pelas administrações da Sociedade e das seguintes sociedades incorpora-
das, em 25/07/2021, nos termos dos artigos 1.116 a 1.118 da Lei 10.406/02 e dos artigos 223 a 227 da Lei 6.404/76, conforme alterada, que se encontra a dispo-
sição na sede da Sociedade: Tecnobio - Fabricação de Agentes para Controle Biológico Ltda., com sede em Barretos/SP, na Avenida Padre César Luzio, 851, 
CNPJ nº 13.450.524/0001-26, JUCESP/NIRE 35.2.2255242-4; J. Celeri Apoio Administrativo e Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., com sede em Barretos/SP, 
na Rua Eugênio Bampa, 679, CNPJ nº 26.383.506/0001-10, JUCESP/NIRE 35.2.3245010-1; e Cassiano Ferreira de Oliveira Apoio Administrativo Ltda., com sede 
em Barretos/SP, na Rua 38, 210, sala 1, CNPJ nº 10.472.293/0001-63, JUCESP/NIRE 35.2.3245011-0. 2.2. Rati�car a nomeação da Rocha Controller Ltda., sediada 
em Uberlândia/MG, na Rua Alexandrino dos Santos, 96, Sala 03, CNPJ nº 13.149.926/0001-95, CRC/MG nº 11.393, JUCEMG/NIRE 31.2.0904644-4, a qual foi repre-
sentada por seu Sócio Administrador, Tarcísio Rocha da Silva, RG nº 10.448.515 SSP/MG e CPF nº 047.979.846-00 e no CRC nº MG-093058/O, como responsá-
vel pela avaliação dos patrimônios líquidos das Incorporadas e pela apresentação do respectivo Laudo de Avaliação a Valor Contábil das Incorporadas, que 
se encontra a disposição na sede da Sociedade. 2.3. A incorporação das Incorporadas pela Sociedade, nos termos do Protocolo e Justi�cação, com a absorção 
dos patrimônios líquidos das Incorporadas conforme a seguir detalhado: 2.3.1. O patrimônio líquido total das Incorporadas, apurado nos Balanços-Base (confor-
me de�nido no Protocolo e Justi�cação) de 30/06/2021 e con�rmado pelo Laudo de Avaliação, no valor de R$ 196.206,81, foi vertido para a Sociedade, sendo: 
R$ 149.674,12 o patrimônio líquido da Tecnobio; R$ 36.425,56 o patrimônio líquido da J. Celeri; e R$ 10.107,13 o patrimônio líquido da Cassiano. 2.3.2. O capi-
tal social da Sociedade será aumentado em R$ 196.206,81 quotas no valor nominal de R$ 41,20208928 cada uma, passando de R$ 500.000,00 para R$ 696.206,81 
e as quotas que forem emitidas em razão de tal aumento de capital serão atribuídas a Joségueri e Cassiano, conforme especi�cado no item 3, abaixo. 2.3.3. A 
Sociedade deverá absorver e registrar as variações patrimoniais das Incorporadas que vierem a ocorrer entre a data do Balanço-Base (conforme de�nido no 
Protocolo e Justi�cação) e a presente data; e 2.3.4. A Sociedade passará a ser sucessora das Incorporadoras em todos os direitos e obrigações, na forma da lei.
2.4. Autorizar os administradores da Sociedade a providenciarem o arquivamento dos atos relativos à incorporação, bem como todos os demais atos necessários à 
implementação da incorporação. 3. Aumento de Capital Social: 3.1. Os administradores da Tecnobio, da J. Celeri e da Cassiano Ltda. subscrevem, em nome e em 
favor de seus respectivos sócios, 4.762 quotas da Sociedade, no valor nominal de R$ 41,20208928 cada uma. 3.2. As quotas emitidas serão integralizadas mediante a 
versão da totalidade do valor do patrimônio líquido total das Incorporadas e o capital social da Sociedade passará de R$ 500.000,00 para R$ 696.206,81, representado 
por 504.762 quotas no valor nominal de R$ 41,20208928 cada uma, assim distribuídas entre Fabio, Gustavo, Joségueri e Cassiano: Sócios - Quotas - Participação; 
Fábio Renato Celeri - 425.000 - 84,1981%; Gustavo Alexandre Boscon - 75.000 - 14,8585%; Joségueri Celeri - 2.700 - 0,5350%; Cassiano Ferreira de Oliveira - 2.062 - 0,4084%; 

Totais - 504.762 - 100,0000%. 3.3. Em função do aumento de capital acima deliberado, a cláusula 3ª do contrato social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte 
redação: Cláusula 3ª - Capital Social: O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 696.206,81 quotas 
no valor nominal de R$ 41,20208928 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Sócios - Quotas - Participação; Fábio Renato Celeri - 425.000 - 84,1981%; Gustavo 

Alexandre Boscon - 75.000 - 14,8585%; Joségueri Celeri - 2.700 - 0,5350%; Cassiano Ferreira de Oliveira - 2.062 - 0,4084%; Totais - 504.762 - 100,0000%. 4. Alteração 
do Objeto Social: 4.1. Incluir as atividades de (i) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (ii) comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de insumos agropecuários; e (iii) suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, no objeto social da Sociedade. 4.2. 
Em função da inclusão de atividades no objeto social da Sociedade, acima formalizada, a cláusula 4ª do contrato social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte 
redação: Cláusula 4ª - Objeto Social: O objeto social da Sede é a fabricação e comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros; fabricação 

e comercialização de defensivos agrícolas; fabricação e comercialização de condicionadores de solo; importação e exportação dos produtos elencados nos itens anterio-

res; prestação de serviços de industrialização por conta e ordem de terceiros; fabricação para terceiros com matéria-prima própria e distribuição de produtos de origem 

nacional e internacional; transporte rodoviário de cargas; fabricação e adubos e fertilizantes organo-minerais; fabricação de desinfetantes domissanitários, fabricação de 

intermediários para fertilizantes; representação comercial no âmbito de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos do solo; pesquisas biológicas para desenvol-

vimento de fertilizantes, defensivos, dentre outros produtos, comércio atacadista de soja, comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos 

ou de insumos agropecuários e comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; serviços combinados de escritório e apoio 

administrativo; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tec-

nologia da informação. O objeto social da Filial 1 é a exploração do ramo de fabricação e comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros; 

fabricação e comercialização de defensivos agrícolas, fabricação e comercialização de condicionadores de solo; importação e exportação dos produtos elencados nos itens 

anteriores; prestação de serviços de industrialização por conta e ordem de terceiros; fabricação para terceiros com matéria-prima própria e distribuição de produtos de 

origem nacional e internacional; transporte rodoviário de cargas; fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais; fabricação de desinfetantes domissanitários; fa-

bricação de intermediários para fertilizantes; representação comercial no âmbito de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos do solo; pesquisas biológicas 

para desenvolvimento de fertilizantes, defensivos, dentre outros produtos. O objeto social da Filial 2 é a exploração do ramo de comércio atacadista de defensivos agrí-

colas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e transporte rodoviário de cargas. O objeto social da Filial 3 é a exploração do ramo de comércio atacadista de defensivos 

agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e transporte rodoviário de cargas. §Único: A Sociedade declara que explora atividade econômica empresarial organi-

zada, sendo, portanto, uma sociedade empresarial na forma das disposições constantes do Artigo 966, caput e parágrafo único do Artigo 982, do Código Civil Brasileiro.

5. Nomeação de Administradores: 5.1. Nomeiam, Joségueri e Cassiano, acima quali�cados, para os cargos de administradores da Sociedade. 5.2. Os administra-
dores ora nomeados Joségueri e Cassiano declaram que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou condenados a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, contra o sistema �nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. Extensão 
do Direito de Retiradas de Pró-Labore: 6.1. Ajustar a redação da cláusula 9ª do contrato social da Sociedade, para que o direito de retiradas de pró-labore se estenda 
a todos os Sócios, e não apenas a Fábio e Gustavo. 6.2. Isto posto, a cláusula 9ª passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula 9ª - Retiradas de Pró-Labore: Os só-
cios poderão efetuar uma retirada mensal a título de “Pró-labore”, em valor a ser �xado anualmente de comum acordo entre os sócios. 7. Consolidação do Contrato 
Social: 7.1. Por �m, frente a todas as deliberações formalizadas nos itens 1 a 6, acima, os Sócios resolvem reescrever e consolidar o contrato social da Sociedade, o 
qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: Contrato Social - Cláusula 1ª - Nome Empresarial: A sociedade empresária adota a denominação social de Vital 
Brasil Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Cláusula 2ª - Sede e Filiais: A Sociedade tem sede Avenida Padre César Luzio, 751, Distrito Industrial 
II, Barretos/SP, CEP 14781-162, e mantém os seguintes estabelecimentos �liais: Filial 01 situada Rua Sacramento, 105, Centro, Planura/MG, CEP 38220-000, CNPJ/ME 
nº 09.258.268/0003-64, e JUCEMG/NIRE nº 31.902.390.363. Filial 02 situada na Rua dos Cedros, Quadra 095, 903n, Lote 008, Centro, Nova Mutum/MT, CEP: 78.450-000, 
CNPJ/ME nº 09.258.268/0002-83, e registrada na JUCEMAT/NIRE nº 51.900.403.421. Filial 03 situada na Rua J-4, Quadra 36, S/Nº, Lote 008, Mansões Paraíso, Aparecida 
de Goiânia/GO, CEP: 74.952-060, CNPJ/ME nº 09.258.268/0004-45, JUCEG/NIRE nº 52.901.603.174. §Único: A Sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar �lial 
ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. Cláusula 3ª - Capital Social: O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 696.206,81, dividido em 504.762 quotas no valor nominal de R$ 41,20208928 cada uma, assim distribuídas entre 
os sócios: Sócios - Quotas - Participação; Fábio Renato Celeri - 425.000 - 84,1981%; Gustavo Alexandre Boscon - 75.000 - 14,8585%; Joségueri Celeri - 2.700 - 0,5350%; 
Cassiano Ferreira de Oliveira - 2.062 - 0,4084%; Totais - 504.762 - 100,0000%. Cláusula 4ª - Objeto Social: O objeto social da Sede é a fabricação e comercialização 
de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros; fabricação e comercialização de defensivos agrícolas; fabricação e comercialização de condicionadores 
de solo; importação e exportação dos produtos elencados nos itens anteriores; prestação de serviços de industrialização por conta e ordem de terceiros; fabricação 
para terceiros com matéria-prima própria e distribuição de produtos de origem nacional e internacional; transporte rodoviário de cargas; fabricação e adubos e 
fertilizantes organo-minerais; fabricação de desinfetantes domissanitários, fabricação de intermediários para fertilizantes; representação comercial no âmbito de 
adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos do solo; pesquisas biológicas para desenvolvimento de fertilizantes, defensivos, dentre outros produtos, co-
mércio atacadista de soja, comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários e comércio atacadista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; comércio atacadista de mercadorias 
em geral, com predominância de insumos agropecuários; e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. O objeto social da Filial 1 
é a exploração do ramo de fabricação e comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos e outros; fabricação e comercialização de defensivos 
agrícolas, fabricação e comercialização de condicionadores de solo; importação e exportação dos produtos elencados nos itens anteriores; prestação de serviços de 
industrialização por conta e ordem de terceiros; fabricação para terceiros com matéria-prima própria e distribuição de produtos de origem nacional e internacional; 
transporte rodoviário de cargas; fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais; fabricação de desinfetantes domissanitários; fabricação de intermediários para 
fertilizantes; representação comercial no âmbito de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos do solo; pesquisas biológicas para desenvolvimento de 
fertilizantes, defensivos, dentre outros produtos. O objeto social da Filial 2 é a exploração do ramo de comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizan-
tes e corretivos de solo e transporte rodoviário de cargas. O objeto social da Filial 3 é a exploração do ramo de comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos de solo e transporte rodoviário de cargas. §Único: A Sociedade declara que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, 
portanto, uma sociedade empresarial na forma das disposições constantes do Artigo 966, caput e §único do Artigo 982, do Código Civil Brasileiro. Cláusula 5ª - Prazo 
de Duração: A sociedade iniciou suas atividades em 15/01/2007 e seu prazo de duração é indeterminado. Cláusula 6ª - Cessão de Cotas e Responsabilidade:
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, que �ca assegurado, em igualdade de condições 
e preço, o direito de preferência para sua aquisição se colocadas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. §Único: A res-
ponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Cláusula 7ª - Da Adminis-
tração: A administração da sociedade caberá a todos os sócios, com os poderes e atribuições de representa-la, em conjunto ou isoladamente, ativa, passiva, judicial 
e extrajudicialmente, sempre na defesa dos interesses sociais, sendo de sua única e exclusiva competência os negócios patrimoniais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, �nanceiros, comerciais e todos os demais atos necessários à gestão da sociedade, respondendo, quando for o caso, pelos excessos que vier a cometer, 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, as atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. §Único: Os administradores declaram, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, os acessos a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra 
a economia popular, contra o sistema �nanceiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
Cláusula 8ª - Resultado e Distribuição: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justi�cadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apuradas. §1º: A sociedade poderá levantar balanços periódicos durante o exercício e distribuir resultados com base nestas demonstrações contábeis; §2º: A 
sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do 
quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007, da Lei 10.406/2002. §3º: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base 
em levantamento de Balanço intermediário, observada a disposição de lucros quando a distribuição não afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 
da Lei 10.406/02. §4º: O lucro remanescente será ajustado pela forma de reserva de lucros a realizar ou a sua realização, cujo resultado será destinado à formação de 
reserva de aumento de capital social ou distribuído entre os sócios na proporcionalidade das suas quotas sociais. A critério dos sócios e no atendimento de interesses 
da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reserva de lucros, conforme estabelecido pela Lei 6.404/76. Cláusula 9ª - Re-
tiradas de Pró-Labore: Os sócios poderão efetuar uma retirada mensal a título de “Pró-labore”, em valor a ser �xado anualmente de comum acordo entre os sócios. 
Cláusula 10 - Incapacidade e Morte dos Sócios: Falecendo qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades normalmente com os sócios remanescentes. A 
sociedade é fundada sobre o princípio da “afecctio societatis”, que deve estar presente obrigatoriamente em relação a todos os sócios, uma vez que é fundamental 
à sobrevivência da sociedade e de seu desiderato. Por essa razão não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de eventuais sucessores, seja a que título for, 
sem expresso consentimento de todos os sócios remanescentes, a quem caberá, exclusivamente, a decisão de admitir na sociedade pessoas estranhas ao quadro 
societário. §Único: Na presença de eventuais sucessores, que não obtiveram consentimento de admissão na sociedade, será levantado um Balanço Patrimonial na 
data desse evento, e com base nessas demonstrações que se basearão exclusivamente nos valores contábeis, será apurado o quinhão respectivo que será reembol-
sado em 120 prestações mensais, iguais e sucessivas, sem acréscimo de quaisquer valores, mesmo a título de juros, justi�cando-se este prazo para não colocar em 
risco a sobrevivência da sociedade. Cláusula 11 - Publicações: Os sócios resolvem dispensar as publicações de quaisquer espécies de reuniões ou alterações, bem 
como a utilização e registro de livros de Ata da Administração, pareceres do Conselho Fiscal e Assembleias, conforme destina o Artigo 1.072, em seus parágrafos 1º, 
2º e 3º da Lei 10.406/02. Cláusula 12 - Compromissória: Declaram os sócios que, qualquer controvérsia ou demanda que surja do presente contrato ou que com 
ele se relacione deverá ser resolvida por meio da Arbitragem institucional, a ser instituída e processada para a solução do eventual con�ito com estrita observância a 
legislação vigente, em especial da lei 9.307/96. Barretos, 29/07/2021. Fábio Renato Celeri; Gustavo Alexandre Boscon; Joségueri Celeri - Administrador Nomeado; 
Cassiano Ferreira de Oliveira - Administrador Nomeado. JUCESP nº 507.735/21-3 em 19/10/2021.

SPBC premia
mulheres que
se destacaram

na ciência
Em comemoração ao Dia In-

ternacional das Mulheres e Me-
ninas na Ciência, instituído pela
Unesco e celebrado em 11 de fe-
vereiro, a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência
(SBPC) realizou virtualmente a
cerimônia de premiação das ven-
cedoras da 3ª edição do Prêmio
Carolina Bori Ciência & Mulher.

O evento é anual, alternando
duas categorias: Mulheres Cientis-
tas e Meninas na Ciência. Desta
vez, a premiação foi dada à catego-
ria Mulheres cientistas, dedicada a
pesquisadoras de instituições na-
cionais que tenham prestado rele-
vantes contribuições à ciência e à
gestão científica, além de terem re-
alizado ações em prol da ciência e
da tecnologia nacional. Cada ven-
cedora recebeu um troféu e um prê-
mio de R$ 10 mil.

O 3º Prêmio Carolina Bori Ci-
ência & Mulher recebeu indica-
ções de 35 sociedades afiliadas à
SBPC. Do total de indicadas, 11
foram na área de humanidades, 11
na área de biológicas e saúde e 13
de engenharias, exatas e ciência
da Terra. Das 35 sociedades afilia-
das que indicaram, 16 contam com
presidentes mulheres.

Na área de humanidades -
indicada pela Associação Nacio-
nal de Pós-Graduação e Pesqui-
sa em Educação (Anped) - a pro-
fessora titular emérita da Facul-
dade de Educação da Universi-
dade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Nilma Lino Gomes, foi a
vencedora;

Já a professora titular do Ins-
tituto de Medicina Social da Uni-
versidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), Gulnar Azevedo e
Silva foi a vencedora na área de
biológicas e saúde. Ela foi indicada
pela Associação Brasileira de Saú-
de Coletiva (Abrasco)

Indicada pela Sociedade As-
tronômica Brasileira, o terceiro
nome agraciado foi o de Beatriz
Leonor Silveira Barbuy, professo-
ra titular do Instituto de Astro-
nomia, Geofísica e Ciências At-
mosféricas (IAG), da Universida-
de de São Paulo (USP), na área
de engenharia, exatas e ciências
da terra.

Criado em 2019, o Prêmio Ca-
rolina Bori Ciência & Mulher é
uma homenagem da SBPC a cien-
tistas brasileiras destacadas e a
futuras cientistas de notório ta-
lento, e que leva o nome de sua
primeira presidente mulher, Caro-
lina Martuscelli Bori.

Segundo a SBPC, a premiação
foi criada pela entidade por acre-
ditar que homenagear cientistas
e incentivar meninas que se inte-
ressam pelo universo é uma ação
marcante de sua trajetória histó-
rica na sociedade científica do
país e da América do Sul”. (Agen-
cia Brasil)
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Importados

BYD Tan EV: chegou uma nova dinastia
Os veículos eletrificados já são uma rea-

lidade no mercado automotivo e ganham cada
vez mais espaço em um setor que, antes, era
dominado pelos modelos de combustão. Aos
poucos, o Brasil também passa a fazer par-
te desse cenário de transformação. E a BYD
Brasil coloca o país em outro patamar ao
apresentar um dos veículos elétricos mais
comercializados e de maior sucesso da mar-
ca em todo o mundo: o BYD Tan EV.

O modelo é o primeiro SUV com sete
lugares 100% elétrico comercializado no
Brasil. Ou seja, a BYD vai combinar dois
desejos dos consumidores: a busca por pro-
dutos que não agridam ao meio ambiente
com a categoria de carros que mais cresce
em solo nacional, o segmento de SUV’s.

Os modelos BYD retratam os nomes
das mais importantes das dinastias chine-
sas, regimes monárquicos hereditários que
governaram a China. A dinastia Tang (618-
906 DC.) proporcionou à China uma pros-
peridade nunca vista. Os historiadores ge-
ralmente consideram essa dinastia como
ponto alto da civilização chinesa e uma épo-
ca de ouro da cultura cosmopolita.

Mas porque o nome do veículo, então,
não é Tang? Faz parte da estratégia o nome
diferenciado dos demais mercados onde o
modelo é vendido. Além disso, trata-se de
mera simplificação fonética: em mandarim,
a letra “G”, comumente usada em finais de
palavras, não é pronunciada, é muda. Então,
a pronúncia correta do SUV já seria Tan de
qualquer forma.

A BYD possui extensa experiência com
veículos elétricos. Já produziu mais de 1
milhão de unidades deste tipo de veículo. A
segunda geração do BYD Tan EV começará
a ser importada a partir do primeiro semes-
tre de 2022.

A BYD é uma das maiores fabricantes
globais de baterias e de veículos elétricos. E,
como não poderia ser diferente, a bateria é,
sem dúvida, um dos protagonistas do mo-
delo BYD Tan EV. Para essa versão, a BYD
introduziu a inovadora ‘Blade Battery’ – cé-
lulas de lítio-ferro-fosfato (LFP), mais finas
e com células de energia de 800 ampères – e
conseguiu redefinir os padrões de segurança
para toda a indústria.

A BYD Blade Battery foi projetada para
resolver os problemas de segurança da bate-
ria, uma vez que organiza células singulares
em uma matriz e, em seguida, insere-as em
um pacote de bateria, criando um espaço
altamente eficiente em comparação com ou-
tras baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP).

Esse modelo de bateria passou por um

desenvolvimento exaustivo, que incluiu tes-
tes de pregos e fornalhas. A ótima notícia é
que nenhum resultou em incêndio ou qual-
quer tipo de resposta explosiva. Na verda-
de, a bateria da BYD atingiu uma tempera-
tura incrivelmente baixa de 60 graus Celsius
após rigorosos testes.

A estratégia da BYD é adotar esse tipo
de bateria nos futuros modelos elétricos da
marca. Com isso, os veículos se tornarão
mais seguros e ajudarão a acelerar o ritmo da
eletrificação globalmente.

Equipado com uma bateria de 86,4 kWh,
o BYD TAN pode ser recarregado de 30% a
80% em apenas 30 minutos em uma corren-
te contínua de 110 kW. Quando chega a 10
por cento, surge no painel uma mensagem
de alerta para você carregar o carro. Essa
bateria permite autonomia para percorrer
distâncias de 437 km, segundo dados PBEV
(INMETRO).

O SUV elétrico da BYD incorpora tra-
ção nas quatro rodas e é equipado com dois
motores elétricos, um em cada eixo (245 cv
motor frontal e 272 cv motor traseiro), pro-
porcionando uma potência combinada de 517
CV e torque máximo conjunto de 680 N.m.
Desta forma, o Tan pode atingir a velocida-
de máxima de 180 km/h e acelerar de 0 a 100
km/h em apenas 4,6 segundos.

Design: uma combinação dinâmica
O design do novo Tan EV é um de seus

principais diferenciais. Em termos de estilo,
a equipe internacional de design da BYD, li-
derada pelo renomado designer internacional
Wolfgang Egger, ex-head de design da Audi,
combinou o talento do design europeu com a
herança oriental para criar um SUV poderoso
e de aparência dinâmica. O SUV BYD Tan
EV representa uma nova era de design para a
BYD, combinando beleza, emoção e inspira-
ção na natureza. Cada detalhe, seja interno
ou externo, chama muita atenção.

É, sem dúvida, um modelo com visual
moderno e agressivo. O novo carro oferece
o conceituado design Dragon Face, que res-
salta o estilo dos modelos produzidos pela
família BYD. No entanto, se ajusta aos mí-
nimos detalhes. Os faróis full LED são mar-
cantes, tem poder penetrante, e lembram,
literalmente, um “dragão gigante com os
olhos abertos”.

Na dianteira, há uma enorme grade for-
mada por uma série de lâminas cromadas. O
para-choque tem um aspecto agressivo, com-
pletando o visual interessante do novo SUV
eletrizado da BYD. Seu perfil reforça o as-
pecto robusto do modelo, graças à linha de
cintura elevada e as caixas de rodas amplas

de 22". Seu teto curvo e com caimento sua-
vizado na traseira. dá um toque muito espe-
cial à aparência do SUV.

A BYD foi além e projetou uma terceira
coluna invisível. Revestida em vidro, confe-
re ao teto um interessante conceito do tipo
flutuante. Já o elegante desenho da traseira
se destaca pelo conjunto de lanternas com
efeito 3D de profundidade e iluminação to-
tal por LED.

Um interior exclusivo
A exclusividade do modelo começa pelo

fato de ser o primeiro SUV com sete lugares
totalmente elétrico comercializado no mer-
cado brasileiro. O modelo tem 4.87m de
comprimento, tem entre eixos de 2,82m, a
largura é de 1,95m e altura tem 1,72 m. Ou
seja, amplo e confortável. Isso é só o pri-
meiro de inúmeros detalhes.

Seu interior traz um acabamento exce-
lente, com materiais premium de alta quali-
dade e uma arquitetura minimalista que pre-
za pela ausência de botões. A maior parte
dos comandos, do sistema de navegação até
o ar-condicionado, concentra-se na tela do
sistema multimídia. Aliás este é um dos gran-
des destaques tecnológicos do BYD Tan.
Sua super tela de 15,6" do tipo floating, que
parece estar, literalmente, flutuando no pa-
inel, conta ainda com a incrível capacidade
de rotação elétrica, podendo posicionar a
tela tanto na horizontal quanto na vertical.

A quantidade de itens de série encontra-
dos no BYD Tan EV é uma característica
que impressiona. A começar pelo grande teto
de vidro panorâmico, que cobre até o banco
traseiro e permite que a luz natural entre na
cabine, proporcionando uma sensação leve
e arejada para todos a bordo. O modelo elé-

trico da BYD ainda disponibiliza cluster de
12.3" 100% digital, de alta resolução e con-
figurável, bancos em couro sintético com for-
rações acolchoadas, painel soft-touch (ma-
cios ao toque) e volante multifuncional com
ajuste elétrico de profundidade e altura e
aquecimento.

E não para por aí. Há ainda bancos elé-
tricos dianteiros, com sistema de aquecimen-
to e ventilação. Aliás, o banco do motorista
é ajustável em oito posições possíveis.
Para os passageiros, os bancos oferecem
quatro ajustes disponíveis. Ar-condicio-
nado dual zone com sistema de purifica-
ção com filtro PM2.5 e ionizador, carre-
gamento sem fio (Wireless) para celulares e
iluminação interna nas portas e painel por
LED com 30 opções de configuração de co-
res também fazem parte dos itens ofereci-
dos pelo modelo elétrico da BYD.

O que também atrai os olhares do con-
sumidor é o tamanho do seu porta-malas.
Tem espaço para 235 litros para bagagem.
Isso com sete pessoas. Se o número de ocu-
pantes cai para cinco pessoas, o espaço sal-
ta para 940 litros. Caso as duas fileiras de
bancos estejam rebatidas, esse espaço su-
pera incríveis 1650 litros. O porta-malas é
elétrico, com sensor de movimento dos pés.

A tecnologia está presente em qualquer
lugar do modelo. Para se ter ideia, o SUV
eletrizado da BYD disponibiliza a tecnologia
NFC (Near Field Communication ou campo
próximo de comunicação) para abrir, fechar e
até mesmo ligar a ignição do veículo por meio
do método de autenticação do próprio apare-
lho. É do tamanho de um cartão de crédito. É
tão conveniente e pequeno, que se encaixa
em uma carteira comum. A tecnologia NFC

permite ainda que, por intermédio da sim-
ples aproximação de dois dispositivos, seja
possível a troca de informações, sem preci-
sar de cabos ou qualquer contato físico.

Segurança em todos os lugares
Um dos grandes destaques do novo Tan

EV é a segurança. O modelo vem com siste-
ma de câmeras de 360 graus (são cinco dis-
tribuídas pelo modelo). Há também o Alerta
de Tráfego Cruzado (RCTA), responsável
pelo monitoramento de pontos cegos. O sis-
tema informa o motorista, ao acionar a mar-
cha à ré, quando outro veículo está se apro-
ximando, evitando colisões e tornando as
manobras mais seguras.

O novo modelo vem equipado ainda com
Piloto Automático Adaptativo, também co-
nhecido como ACC (Adaptive Cruise Con-
trol). Trata-se de uma forma inteligente de
controle de cruzeiro, que acelera e desacele-
ra o veículo automaticamente acompanhan-
do o carro à sua frente, sem o motorista
precisar intervir nos pedais.

Outro detalhe são seus sensores que man-
tém o carro dentro das faixas de rolagem na
estrada de forma automática. É também co-
nhecido como LKS (Lane Keeping System,
ou Sistema de Permanência na Faixa). Além
disso, o Tan EV dispõe de seis airbags.

Com o intuito de minimizar acidentes e
salvar vidas, o recurso conhecido também como
AEB (Auto Emergency Breaking) ou Frena-
gem Automática de Emergência, foi projetado
para ajudar o motorista, ativando automatica-
mente os freios se eles não responderem a tem-
po no caso de uma colisão iminente.

A frenagem tem ótima eficiência, garan-
tida por um conjunto formado por pinças
fixas Brembo com seis pistões e discos ven-
tilados e perfurados na dianteira e traseira.

Outro diferencial é o Sistema de Detec-
ção para Abertura de Portas (DOW) que
monitora as condições traseiras do veículo e
dá sinas de alerta sobre pontos cegos, evi-
tando acidente durante a abertura das por-
tas. O Tan EV conta ainda com a função
eletrônica Auto Hold, que controla automa-
ticamente os freios ABS para manter o veí-
culo parado numa subida, mesmo que o mo-
torista tire o pé do pedal. É desativado ao se
acionar o acelerador.

O BYD Tan EV começará a ser comerci-
alizado no Brasil a partir do primeiro se-
mestre de 2022 e já conta com a possibilida-
de de pré-reserva pelo site
www.bydtan.com.br, disponível em cinco
cores: azul, branca, vermelha, cinza e preta.
A garantia é de cinco anos para o veículo e
de oito anos para as baterias.

Nacionais

Toyota apresenta linha Yaris

A Toyota do Brasil lançou o Novo Ya-
ris 2023, fabricado em Sorocaba, SP. Pri-
meira da marca no País a ser projetada como
uma ecofactory, as versões hatch e sedã do
novo Yaris chegam ao mercado brasileiro
mais equipadas, com novo design frontal,
além de melhorias importantes em segu-
rança.

A linha Yaris 2023 estará disponível
nas versões XL, XS e XLS, todas equipa-
das com a transmissão automática CVT de
sete velocidades. Todas as versões passam
a contar, a partir de agora, com o econômi-
co motor 1.5L flex Dual VVT-i, além de
novos modos de direção Eco e Sport.

O design externo recebeu atualizações
para dar mais modernidade ao modelo, com
um toque esportivo, sem perder a elegân-
cia de um carro para a família. As linhas são
mais fluidas e seguem o racional de uma
categoria superior, com os para-choques
dianteiros redesenhados.

Já as rodas receberam o novo desenho dual
tone nas versões de topo de linha hatch e sedã.

Para destacar a inspiração numa cate-
goria superior como a do Toyota Corolla,
todas as versões do Yaris 2023 contam agora
com DRL em LED, seguindo as tendências
de mercado e atendendo pedidos dos con-
sumidores. Os faróis de neblina passam a
ser em LED nas configurações XLS, outra
novidade da linha Yaris 2023.

No interior, o compacto tem um novo
estilo no revestimento dos bancos das ver-
sões XL e XS e a cor dark silver nos acaba-
mentos, o que garante uma sensação de so-
fisticação aos ocupantes.

Já na central multimídia, todas as ver-
sões do Yaris, incluindo agora a de entrada
XL, contam com tela de 7 polegadas sensí-
vel ao toque, compatível com Android Auto
e Apple Carplay. Para os passageiros do
banco traseiro, a comodidade tem destaque
em duas novas entradas USB, para carre-
gamento de celulares e demais equipamen-
tos eletrônicos.

Para as versões XS e XLS, o novo Yaris
2023 conta com ar-condicionado automá-
tico e digital, com filtro antipólen. E, nas
versões topo de linha, os consumidores têm
uma visão privilegiada, graças ao teto solar
elétrico, com acionamento one touch e fun-
ção antiesmagamento, que oferece ainda
mais sofisticação e praticidade.

Nas versões XS e XLS, o computador
de bordo tem visor multifunção em tela de
4,222 em TFT de alta resolução com 16
funções: intensidade de brilho da tela, ho-
dômetro total e parcial, tempo decorrido,
consumo médio e instantâneo, autonomia,
velocidade média, relógio, temperatura ex-
terna, posição de marcha, nível de combus-
tível, velocímetro digital, Eco Wallet, luz
de condução econômica e ranking de efici-
ência com histórico de consumo.

Performance
O novo Yaris 2023 passa a contar com

novos modos de condução para todas as
versões: Sport e Eco. No modo esportivo,
o condutor muda a calibragem da transmis-
são, o que deixa as curvas de aceleração
mais curtas e com respostas mais rápidas.
E, para quem busca ainda mais economia, o
modo Eco prioriza o baixo consumo de com-

bustível e uma condução mais eficiente,
portanto. E, falando em eficiência, segun-
do o Inmetro, com etanol, a configuração
hatch do Yaris faz 8,8 km/l na cidade e 10
km/l na estrada, enquanto o sedã, também
com etanol, faz 9,0 km/l na cidade e 10,6
km/l na estrada.

Com relação à motorização, o novo Ya-
ris 2023 passa a contar somente com o mo-
tor 1.5L flex Dual VVT-i com câmbio CVT
de sete velocidades, e as versões XS e XLS
ainda possuem troca de marchas no volan-
te.

Algumas alterações foram feitas na ca-
libração do motor e o sistema de armazena-
gem de combustível recebeu melhorias para
reduzir a emissão de poluentes evaporati-
vos sem perder potência, que segue com
110 cv a 5.600 rpm e 14,9 kgfm de torque,
quando abastecido com etanol, e 105 cv a
5.600 rpm e 14,3 kgfm de torque, quando
abastecido com gasolina, sem alterações no
consumo.

Segurança
Em termos de segurança, o Yaris pos-

sui, desde seu lançamento no mercado na-
cional, um elevado nível de equipamentos
de série em todas as versões, como contro-
le de tração (TRC), estabilidade (VSC) e
assistente de subida em rampa (HAC), frei-
os ABS com distribuição eletrônica de fre-
nagem (EBD) e assistente de frenagem
(BAS), cinto de segurança de três pontos e
apoios de cabeça para todos os ocupantes
e ISOFIX com ancoragem Top Tether de
cadeiras infantis (uma alça é presa também
no porta-malas do carro, reforçando ainda
mais a segurança).

Agora, reforçando o pilar de seguran-
ça, tão fundamental para a Toyota no de-
senvolvimento de seus produtos, toda a li-
nha Yaris sai de fábrica com sete airbags
(um de joelho, dois frontais, dois laterais e
dois de cortina) e avisos sonoros de cinto
de segurança para passageiros traseiros.
Para as versões XS e XLS, foram incorpo-
rados ainda dois importantes sistemas de
segurança ativa da Toyota: Sistema de Pré-
Colisão; Alerta de Evasão de Faixa.

A gama de cores do novo Yaris 2023
são: Vermelho (para hatchback), Polar, Cin-
za Granito, Prata Lua Nova, Preto infinito,
Azul Titã e Branco Lunar para todas as
versões
Os preços sugeridos ao público do Yaris
2023 são:
Yaris Hatchback XL R$ 92.190
Yaris Hatchback XS R$ 101.490
Yaris Hatchback XLS R$ 112.690
Yaris Sedã XL R$ 96.390
Yaris Sedã XS R$ 104.990
Yaris Sedã XLS R $
116.990

A CAOA Chery passa a comercializar o
Tiggo 3x Turbo com a opção de teto preto.
A novidade está disponível na versão PRO
e pode ser combinada com as cores: branco
perolizado ou sólido, além dos tons metáli-
cos prata, cinza e vermelho. A nova configu-
ração já disponível na rede de concessioná-
rias por R$ 112.490 (branco sólido), R$
113.790 (prata, cinza e vermelho) e R$
113.990 (branco perolizado).

Com a novidade, o modelo fabricado em
Jacareí (SP) passa a contar com uma opção
de design ainda mais arrojada. O visual ino-
vador do modelo é fruto do trabalho da equi-
pe do Diretor de Design da CHERY, Steve
Eum, que trouxe ao Tiggo 3x Turbo uma
identidade global e contemporânea. Com-
posto por elementos inspirados nos movi-
mentos do Kung Fu chinês, é caracterizado
pela força e vigor, ao mesmo tempo que en-
trega linhas suaves e harmônicas.

A versão PRO, que contempla a opção
de teto preto, tem como destaque a grade
frontal com desenhos tipo “Diamond”. A
personalidade forte da dianteira do veículo é
composta ainda por luzes DRL superiores

Tiggo 3X Turbo ganha
teto preto

e faróis e luzes repetidoras no para-choque.
Internamente, conta com toques de requinte
graças aos detalhes cromados em black pia-
no e na cor prata.

Trazendo uma nova proposta de dirigi-
bilidade e tecnologia para o segmento de uti-
litários esportivos compactos, o Tiggo 3x
Turbo conta com uma extensa lista de itens
de série, que contempla equipamentos pou-
co comuns ao segmento e normalmente pre-
sentes apenas em veículos premium, como
assistente de descida (HDC), chave presen-
cial por aproximação, comando de climati-
zação à distância (CCD) e controle de esta-
bilidade de última geração.

O Tiggo 3x Turbo traz também um con-
junto de powertrain inédito no portfólio da
CAOA CHERY, composto por motor 1.0
Turbo Flex e câmbio CVT de 9 velocidades
simuladas que proporcionam ao veículo uma
direção agradável, confortável e ágil, devido
ao ótimo torque. Esse conjunto equilibrado
também recebeu um novo sistema de isola-
mento acústico que resulta em um veículo
com baixo nível de ruído e menores níveis de
vibração.

Diretor e Editor Executivo: J. A. Otazú - MTB: 071836/SP
Editor: Angelo “Guto” Oliveira - MTB: 0069016/SP
Email: autojornal@mastermidia.com.br / Fone: (11) 99681-3549

Expediente

Mecânica - Funilaria -
Pintura - Óleo - Filtros -
Injeção - Escapamentos -

Alinhamento e
balanceamento -

Suspensão - Polimento

Av. Lacerda Franco, 2075 - Aclimação
Fone: 5572-6285 / 5083-4815


