
O DIA
Nª 25.097 Preço banca: R$ 3,50

Jornal SP

CoronaVac mantém proteção
após seis meses da segunda dose

Busca a valores esquecidos em bancos
tem quase 60 milhões de consultas
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Produção industrial inicia o ano
em ritmo menor, aponta CNI

Relator sugere ampliar
auxílio gás para

11 milhões de famílias
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,17
Venda:       5,17

Turismo
Compra:   5,19
Venda:       5,33

Compra:   5,88
Venda:       5,88

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

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

Previsão do Tempo
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Esporte

Um dos pilotos mais jo-
vens do mundo a acelerar um
carro TCR, Pedro Aizza não vê
a hora de iniciar mais um novo
e importante capítulo de sua
carreira.

O curitibano, que comple-
tou na última segunda-feira 17
anos de idade, estará na tem-
porada 2022 no grid do TCR
South America, a bordo de um
dos Hyundai Elantra da equipe

Pedro Aizza vive expectativa
para estreia da temporada

em abril no Velocitta
CJ, chefiada pelo engenheiro
Carlos Chiarelli.

Enquanto aguarda pela
abertura da temporada, mar-
cada para os dias 2 e 3 de
abril, no autódromo Velocit-
ta, em Mogi Guaçu (SP),
Aizza tem dedicado seu
tempo para os compromis-
sos com patrocinadores, vi-
sita à sede da equipe e prepa-
ração física.              Página 8

Os campeões paulistas de
MTB XCC/XCO de 2022 serão
conhecidos no mês de abril. O
Campeonato Paulista está con-
firmado para os dias 16 e 17, no
Bikepark da Thor Bike Trail, em
Araçoiaba da Serra, na região de
Sorocaba. A competição ainda
será válida pela segunda e pela
terceira etapas do Ranking Pau-
lista 2022. Como aconteceu no
ano passado, os títulos do es-
tadual serão conhecidos em

Campeonato Paulista de
MTB - XCC/XCO será em
abril, em Araçoiaba da Serra
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Campeonato Paulista de MTB - XCC/XCO

etapa única, tornando a parti-
cipação no evento ainda mais
importante.

A prova de XCO será reali-
zada em um circuito de 4,6 km/
volta de extensão, enquanto
para o XCC será de 1,5 km/vol-
ta. O evento, uma realização da
Federação Paulista de Ciclis-
mo, será aberto a todos os ci-
clistas, federados ou não. Se-
rão 31 categorias para o XCO
e seis para o XCC.    Página 8

O campeonato do Rota-
ry Kart Club (RKC) teve
início no último fim de se-
mana com excelente pers-
pectiva para a temporada.
Nada menos que 77 pilotos
divididos em quatro catego-
rias proporcionaram exce-
lentes duelos no Kartódro-
mo Ayrton Senna, em Inter-
lagos (SP/SP). Os vencedo-
res da etapa de abertura fo-
ram Leonardo Ferreira (Le
Mans), Miguel Sacramento
(Old Stock), Luiz Gouvêa
(Light) e Guilherme No-
gueira (Rookie).    Página 8

Rotary Kart Club abre
campeonato com

excelente perspectiva
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Leonardo Ferreira venceu na categoria Le Mans

Felipe Drugovich disputou a
Corrida de Duplas da Stock Series
antes da estreia em sua 3ª temporada

Pace, em Interlagos, na capital
paulista, o paranaense disputou a
Corrida de Duplas, a abertura do
campeonato, a convite do piloto
gaúcho César Ramos, da equipe
Ipiranga Racing.

“No geral, foi um final de
semana bastante positivo. Me
senti bem nos treinos e consegui
uma boa adaptação ao carro logo
no início”, lembrou Felipe Drugo-
vich, terceiro colocado no primei-
ro treino. “Era apenas minha segun-
da vez em Interlagos e, além da
adaptação ao carro, fui me ambien-
tando também ao circuito”, com-
pletou o piloto, que até novembro
do ano passado competira apenas
no automobilismo europeu depois
de uma vitoriosa carreira no kar-
tismo brasileiro.           Página 8
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Felipe Drugovich

No último final de sema-
na, um mês antes da abertura
de sua terceira temporada na
Fórmula 2, Felipe Drugovich

conheceu mais de perto a prin-
cipal categoria do automobilis-
mo brasileiro, a Stock Car Seri-
es. No Autódromo José Carlos

TSE
enfrentará os

ataques
cibernéticos e
autoritários,
 diz Fachin
O ministro Edson Fachin,

que na próxima semana assu-
me a presidência do Tribu-
na l  Super io r  E le i to ra l
(TSE), disse  na terça-feira
(15) que a Corte possui “ro-
busto conjunto de desafi-
os” pela frente, mas que
está “atenta e preparada”
para enfrentar riscos como
ataques cibernéticos e amea-
ças autoritárias.

As declarações do minis-
tro foram feitas durante reu-
nião de transição com o atual
presidente do TSE, Luís Rober-
to Barroso. Em pronuncia-
mento, Fachin apresentou sua
equipe de trabalho e objetivos
de sua gestão. Também parti-
cipou do evento o ministro
Alexandre de Moraes, que as-
sumirá a vice-presidência do
tribunal.

Segundo Fachin, será leva-
do adiante um programa de
gestão da reputação instituci-
onal do TSE, cuja execução fi-
cará a cargo do professor Fer-
nando Franco Alvim, novo as-
sessor especial de enfrenta-
mento à desinformação.

Em relação aos riscos ci-
bernéticos, o ministro disse
que há ameaças de ataques de
diversas formas e origens. Ele
citou a Rússia como país
exemplo de procedência de
tais ataques.

“O alerta quanto a isso é
máximo e vem num crescen-
do. A guerra contra a seguran-
ça no ciberespaço da Justiça
Eleitoral foi declarada faz al-
gum tempo” afirmou. “Violar
a estrutura de segurança do
Tribunal Superior Eleitoral
abre uma porta para a ruína da
democracia. Aqueles que pa-
trocinam esse caos sabem o
que estão fazendo para sola-
par o Estado de Direito”,
acrescentou o ministro. (Agen-
cia Brasil)
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A produção industrial co-
meçou o ano de 2022 em um
ritmo menor, seguindo a ten-
dência do segundo semestre do
ano passado, informou na ter-
ça-feira (15) a Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
De acordo com o boletim Son-
dagem Industrial, a produção,
o emprego e a utilização da
capacidade instalada recuaram
de dezembro para janeiro.

Segundo o boletim, o índi-
ce de evolução da produção
ficou em 43,1 pontos, ante os
43,3 registrados em dezembro,
mês marcado pela
desaceleração da produção in-
dustrial. Além disso, o resulta-
do está abaixo da linha divisó-

ria de 50 pontos entre queda e
crescimento da produção in-
dustrial.

“O índice de janeiro é pra-
ticamente o mesmo de dezem-
bro de 2021, o que reforça a
tendência de queda da produ-
ção industrial”, avalia a CNI.

Os números refletem o de-
sempenho de pequenas, médi-
as e grandes empresas que atu-
am na indústria em geral, na
indústria extrativista e na de
transformação. O resultado tam-
bém mostra que, no mês pas-
sado, o emprego também ficou
abaixo da linha divisória em ja-
neiro de 2022 em relação a de-
zembro de 2021, quando ficou
em 48,6 pontos.        Página 3

FAPESP e Educação SP
 vão investir R$ 30 mi em
pesquisas sobre educação

Ocupação de UTIs para
covid-19 tende a cair pela

primeira vez em 2022

Página 2

CNJ lança novo painel de
monitoramento de estatísticas

do Judiciário
Página 4
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A FAPESP e a Secretaria da
Educação do Estado de São Pau-
lo (Seduc) lançaram na terça-
feira (15/02) o primeiro edital
do PROEDUCA – programa de
apoio a pesquisas em educação
básica. A iniciativa tem como
objetivo subsidiar o aprimora-
mento e o desenvolvimento de
políticas públicas e de aborda-
gens pedagógicas voltadas à
melhoria do aprendizado e à re-
dução das desigualdades educa-
cionais.

Será feito um aporte de R$
30 milhões para o financiamen-
to de projetos selecionados no
edital – sendo R$ 20 milhões da
Fundação e R$ 10 milhões da
Secretaria.

O PROEDUCA deverá con-

tribuir para a solução de proble-
mas cruciais do ensino público,
desde as desigualdades de aces-
so e de trajetória educacional
até as altas taxas de abandono e
de evasão escolar, passando pela
baixa participação dos sistemas
públicos de educação básica na
educação técnica e profissional.

“Esta iniciativa será funda-
mental para termos evidências
sobre o que dá certo e vale a
pena ser replicado de uma escola
para as outras. A comunidade ci-
entífica gerar pesquisas sobre a
riqueza de experiências pedagó-
gicas e de aprendizagem, dialo-
gando com a comunidade esco-
lar, é muito importante. E é ab-
solutamente necessário suprir
essa demanda por diagnósticos,

avaliações de políticas e outros
subsídios”, afirma o secretário
da Educação de São Paulo, Ros-
sieli Soares.

“O projeto traz a importân-
cia da gestão baseada em evidên-
cias para o centro do debate no
campo da educação. Isso signi-
fica utilizar os resultados de pes-
quisas, análises de dados e ava-
liações para qualificar a tomada
de decisão dos gestores públi-
cos, melhorando a formulação e
a implementação de políticas,
programas e projetos com re-
percussão na sala de aula e na
aprendizagem dos estudantes”,
diz o presidente da FAPESP,
Marco Antonio Zago.

Estão previstos três editais
do PROEDUCA entre 2022 e
2024. O primeiro edital, lança-
do agora, apoiará projetos de
pesquisa com foco em seis ei-

xos estratégicos: processo de
ensino e aprendizagem na educa-
ção básica pública; formação e
desenvolvimento profissional do-
cente; gestão da aprendizagem e
avaliação; gestão educacional: es-
colas e a rede de ensino; equida-
de, diversidade e redução das de-
sigualdades na educação; e tecno-
logia, inovação e educação profis-
sional no currículo da educação
básica. Os projetos selecionados
poderão abarcar uma ou mais das
seis linhas prioritárias.

“Poucos temas têm a unani-
midade da área de educação para
o nosso avanço enquanto nação.
Para a FAPESP, incentivar a pro-
dução de conhecimento e esti-
mular a disseminação de melho-
res práticas, trabalhando de for-
ma articulada com a Secretaria
da Educação, representam uma
oportunidade única. Em todas as

áreas da atuação humana a etapa
da implementação de melhores
práticas é um elemento decisi-
vo. Com a presente chamada, a
FAPESP busca contribuir para
que a implementação em educa-
ção leve em consideração as va-
riáveis locais nas diferentes es-
colas, assim como outros fato-
res contextuais relevantes de
forma que a educação possa ter
sucesso em qualquer ambiente”,
diz Luiz Eugênio Mello, diretor
científico da FAPESP.

Pesquisadores de institui-
ções de ensino superior e de
pesquisa do Estado de São Pau-
lo, públicas ou privadas, pode-
rão submeter os projetos ao pri-
meiro edital do PROEDUCA até
o dia 16 de maio.

Para esclarecer eventuais
dúvidas sobre a chamada, a FA-
PESP vai organizar um diálogo

virtual no dia 16 de março, às 16
horas. O encontro será transmi-
tido pelo canal da Agência FA-
PESP no YouTube.

O evento de lançamento do
PROEDUCA foi realizado na
Escola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Profissionais da
Educação do Estado de São Pau-
lo e contou com a presença da
secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen; dos
reitores da Universidade de São
Paulo (USP), Carlos Gilberto
Carlotti Junior, da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp),
Antonio José de Almeida Meire-
lles; do representante do reitor
da Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp) e do reitor da Univer-
sidade Mackenzie, Marco Tullio
de Castro Vasconcelos; além de
gestores e professores de esco-
las estaduais de ensino.

SP vacina mais de 70% das crianças
entre 5 e 11 anos contra covid-19

Foram vacinadas com a pri-
meira dose contra a covid-19
na cidade de São Paulo mais de
750 mil crianças de 5 a 11 anos
de idade. A estimativa é para
essa faixa etária na capital pau-
lista é de 1,08 milhão de cri-

anças para serem imunizadas.
Assim, a vacinação já ultrapas-
sou 70% desse público.

A vacinação das crianças
está sendo realizada nas uni-
dades  bás icas  de  saúde
(UBSs) e assistências médi-

cas ambulatoriais (AMAs),
das 8h às 19h.

As crianças devem estar
acompanhadas por um respon-
sável adulto com documento
de identificação, comprovan-
te de residência e carteirinha

de vacinação.
No estado de São Paulo,

foram imunizadas 2,36 mi-
lhões de crianças entre 5 e 11
anos, o que corresponde a
59% desse público. (Agência
Brasil)

Poupatempo bate recorde de
atendimentos digitais em

 janeiro deste ano
O Poupatempo registrou

mais de 11,5 milhões de atendi-
mentos em janeiro de 2022.
Desse total, 10,4 milhões foram
realizados pelos canais eletrô-
nicos do programa, correspon-
dendo a 90% dos serviços con-
cluídos de forma online. Esse
é o maior número já registra-
do durante toda a pandemia, o
recorde anterior pertencia a
dezembro de 2021, com cerca
de 8 milhões de atendimentos
digitais.

Entre as opções mais procu-
radas pelas plataformas eletrô-
nicas do Poupatempo – portal
www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento – es-
tão a carteira de vacinação da

Covid-19, com 3,2 milhões de
acessos, licenciamento de veí-
culo e pesquisa de pontuação,
com 1,7 milhão cada, consulta
de IPVA, com 1 milhão, e reno-
vação de CNH com 226 mil.

“Iniciar 2022 com mais de
11 milhões de atendimentos
prestados pelo Poupatempo é
uma conquista enorme e grati-
ficante. O resultado evidencia
todo o compromisso do progra-
ma que, junto ao Governo de
São Paulo, busca oferecer ser-
viços de excelência aos cida-
dãos, seja de forma presencial,
em postos cada vez mais moder-
nos, ou pelos canais digitais, que
seguem em avanço contínuo,
com opções mais rápidas, práti-
cas e seguras”, afirma Murilo

Macedo, diretor da Prodesp –
empresa de Tecnologia do Esta-
do que administra o Poupatem-
po.

Em relação aos atendimen-
tos presenciais, as unidades do
Poupatempo registraram, juntas,
mais de 1,1 milhão de serviços
prestados à população. As op-
ções com maior destaque foram
as de RG, com cerca de 440 mil
solicitações, e as de CNH, com
214 mil, entre outras.

Importante lembrar que, para
ser atendido em um dos postos,
é obrigatório agendamento pré-
vio de data e horário pelo por-
tal, app ou totens.

Com o início da pandemia,
em março de 2020, a Prodesp
acelerou o processo de digitali-

zação dos serviços para melhor
atender a população que busca
pelo Poupatempo. Atualmente,
são 189 opções disponíveis nos
canais eletrônicos e a meta é
chegar a mais de 240 ainda nes-
te ano.

Além disso, o programa tem
24 anos de existência e já reali-
zou cerca de 670 milhões de
atendimentos em suas 110
unidades. No momento, ou-
tras 121 já autorizadas pelo
Governo de São Paulo estão
em fase de implantação junto
às prefeituras. Mais moder-
nos e com foco no digital, os
novos postos são integrados
ao Detran.SP, ampliando as
opções de atendimentos ofe-
recidos pelo Poupatempo.

São Sebastião ganha sistema de
esgoto e R$ 58 milhões para obras

 de saneamento básico
O Governador João Doria

anunciou, na terça-feira (15),
um investimento de R$ 58 mi-
lhões em novos projetos de sa-
neamento em Maresias, no
município de São Sebastião,
Litoral Norte do estado. As
obras serão executadas pelo
Governo de SP, por meio da
Sabesp, e beneficiarão mora-
dores e turistas da região,
além de promover a preserva-
ção ambiental.

O anúncio foi realizado du-
rante a entrega de sistema de
esgoto em Barra do Una e En-
genho, na costa sul de São Se-
bastião, que recebeu investi-
mentos de R$ 25,8 milhões
pelo Programa Onda Limpa.

“Hoje estamos inaugurando
esse novo sistema de esgoto
de Barra do Una, uma obra
muito importante com investi-
mento expressivo, de quase R$
26 milhões. E para Maresias
são mais R$58 milhões. Ou seja
nessas duas obras são R$ 80
milhões do Governo do Estado
de SP em saneamento, garantin-
do a qualidade da água, a balne-
abilidade das praias, o nosso
compromisso de preservação
do meio ambiente e, principal-
mente, a qualidade de vida das
pessoas que vivem aqui e da-
quelas que fazem o turismo em
São Sebastião e em toda essa
região”, destacou Doria.

Tanto a obra entregue na
região de Barra do Una quanto

o novo investimento em Mare-
sias atendem a uma demanda
antiga do município de São Se-
bastião, por tratar-se de uma
região turística com alta inci-
dência de imóveis de tempora-
da e pousadas, além de atender
uma parcela significativa da
população local. Os serviços
também terão peso importan-
te na preservação ambiental
desse trecho do litoral.

Em Maresias, serão execu-
tadas as implantações da Esta-
ção de Tratamento de Esgoto
(ETE) e da Estação Elevatória
de Esgotos (EEE1). A ETE Ma-
resias vai ter capacidade máxi-
ma para tratar 122 litros de es-
goto por segundo. A previsão
é que os serviços sejam con-
cluídos em 2024, com inves-
timento de R$ 29 milhões. O
pacote de obras também inclui
redes de esgotamento, num in-
vestimento de R$ 28,95 mi-
lhões. No total, os trabalhos
vão beneficiar 10,2 mil pesso-
as (considerando-se população
fixa e flutuante de Maresias) e
gerar, diretamente, 270 novos
empregos.

As obras implicarão na me-
lhoria da qualidade de vida dos
moradores e na ampliação da
infraestrutura sanitária (ele-
vando consideravelmente a co-
bertura do sistema de esgota-
mento sanitário), além de au-
mentar os índices de balneabi-
lidade do município de São

Sebastião e de toda região cos-
teira.

“Essas são obras importan-
tes para São Sebastião. É uma
região de grande importância
turística e ambiental. O que es-
tamos fazendo aqui é cuidar das
pessoas e do meio ambiente”,
explicou o Secretário de Infra-
estrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido.

Após a assinatura do con-
trato de prestação de servi-
ços com a Sabesp,  últ ima
etapa após o convênio assi-
nado em 2020, a previsão de
investimentos para São Se-
bastião é de R$ 610 milhões,
sendo R$ 388,7 milhões em
esgotamento sanitário e R$
200,7 milhões em abasteci-
mento de água.

Obras inauguradas
As obras inauguradas pelo

Governador João Doria em
Barra do Una e Engenho fazem
parte da segunda fase de um
amplo pacote de investimentos
e incluem serviços comple-
mentares para a Estação de Tra-
tamento de Esgoto, estações
elevatórias e tubulações, além
da interligação das redes já ins-
taladas. A primeira fase foi
composta por assentamento de
redes coletoras e pelo início
da construção da ETE que, no
futuro, também vai beneficiar
a Jureia.

A nova fase que acaba de ser

concluída foi iniciada há dois
anos e recebeu investimentos
de R$ 25,8 milhões. Os servi-
ços executados pela Sabesp
consistiram no assentamento
de mais de 11 km de redes para
os bairros Una-Engenho. A en-
trega do sistema resulta no
atendimento a 1.428 ligações
de esgotos e benefício a
32.592 habitantes, incluindo o
público da alta temporada.

Para o presidente da Sa-
besp, Benedito Braga, a parce-
ria com a prefeitura foi essen-
cial para os investimentos.
“Esse trabalho em sinergia
possibilitou que as obras fos-
sem realizadas. Estamos levan-
do saneamento para essa região
e isso significa levar também
saúde e qualidade de vida para
a população”, disse.

Novos convênios
Doria também autorizou o

repasse de R$ 8 milhões para
o município de São Sebastião,
por meio de convênios a serem
firmados entre a prefeitura e a
Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional do Estado. Serão
liberados R$ 5 milhões para
obras de infraestrutura urbana
e R$ 2,1 mi para serviços pa-
vimentação no âmbito do Pro-
grama Nossa Rua. O restante
dos recursos será aplicado na
construção de calçadas acessí-
veis e na reforma de praça e
quadra poliesportiva.

CÂMARA (São Paulo)
Os vereadores que serão candidatos - e seus partidos - preci-

sam se ligar na parceria TSE e empresas (redes sociais, mensa-
gens e vídeos) : Face, Insta, Twitter, Google, YouTube, ‘Zap’, Ti-
kTok e Kwai. O Telegram tá fora. Vale terem bons advogados
eleitorais ...

.
PREFEITURA (São Paulo)
Os Secretários que serão candidatos - e seus partidos - pre-

cisam se ligar na parceria TSE e empresas (redes socias, mensa-
gens e vídeos) : Face, Insta, Twitter, Google, YouTube, ‘Zap’, Ti-
kTok e Kwai. O Telegram tá fora. Vale terem bons advogados
eleitorais ...

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Os deputados que serão candidatos - e seus partidos - preci-

sam se ligar na parceria TSE e empresas (redes sociais, mensa-
gens e vídeos) : Face, Insta, Twitter, Google, Youtube, ‘Zap’, Ti-
kTok e Kwai. O Telegram tá fora. Vale terem bons advogados
eleitorais ...

GOVERNO (São Paulo)
O governador, o vice e Secretários que serão candidatos - e

seus partidos - precisam se ligar na parceria TSE e empresas
(redes sociais, mensagens e vídeos) : Face, Insta, Twitter, Goo-
gle, Youtube, ‘Zap’, TikTok e Kwai. O Telegram tá fora. Vale te-
rem bons advogados eleitorais ...

.
CONGRESSO (Brasil)
Os deputados federais e senadores que serão candidatos -

e seus partidos - precisam se ligar na parceria TSE e empre-
sas que detém o Face, Insta, Twitter, Google , Youtube, ‘Zap’,
TikTok e Kwai. O Telegram tá fora. Vale terem bons advoga-
dos eleitorais ...

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Presidente da República e o vice da sua candidatura - e seus

partidos - precisam se ligar na parceria TSE e empresas que de-
tém o Face, Insta, Twitter, Google, Youtube, ‘Zap’, TikTok e Kwai.
O Telegram tá fora. Vale terem bons advogados eleitorais ...

.
PARTIDOS (Brasil)
Donos e sócios preferenciais - candidatos ou não - de to-

dos os partidos precisam se ligar na parceria TSE e empresas
que detém o Face, Insta, Twitter, Google, YouTube, ‘Zap’, Ti-
kTok e Kwai. O Telegram tá fora. Vale terem bons advogados
eleitorais ...

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Ministros do Supremo e membros do TSE tão comemoran-

do os 90 anos da Justiça Eleitoral brasileira. De presente, fecha-
ram pareceria com empresas que detém o Face, Twitter, Google,
YouTube, ‘Zap’, TikTok e Kwai. O Telegram tá fora ...

.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na impren-

sa (Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - foi se tor-
nando referência da liberdade possível. Recebeu Medalha An-
chieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (As-
sembleia SP)

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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A produção industrial come-
çou o ano de 2022 em um ritmo
menor, seguindo a tendência do
segundo semestre do ano pas-
sado, informou na terça-feira
(15) a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). De acordo
com o boletim Sondagem In-
dustrial, a produção, o empre-
go e a utilização da capacidade
instalada recuaram de dezem-
bro para janeiro.

Segundo o boletim, o índi-
ce de evolução da produção fi-
cou em 43,1 pontos, ante os
43,3 registrados em dezembro,
mês marcado pela desacelera-
ção da produção industrial.
Além disso, o resultado está
abaixo da linha divisória de 50
pontos entre queda e cresci-
mento da produção industrial.

“O índice de janeiro é prati-

camente o mesmo de dezembro
de 2021, o que reforça a tendên-
cia de queda da produção indus-
trial”, avalia a CNI.

Os números refletem o de-
sempenho de pequenas, médias
e grandes empresas que atuam na
indústria em geral, na indústria
extrativista e na de transfor-
mação. O resultado também
mostra que, no mês passado,
o emprego também ficou
abaixo da linha divisória em
janeiro de 2022 em relação a
dezembro de 2021, quando fi-
cou em 48,6 pontos.

“O índice de evolução do
número de empregados alcan-
çou 48,8 pontos em janeiro, o
que representa queda, uma vez
que o índice ficou abaixo da li-
nha divisória de 50 pontos que
separa queda de alta do empre-

go”, diz o boletim.
Já a utilização da capacidade

instalada das indústrias caiu um
ponto percentual ao registrado
em dezembro, ficando em 67%.
É o segundo mês consecutivo de
queda. O resultado é dois pon-
tos percentuais menor do que o
registrado em janeiro de 2021
(69%) e está igual à média do
registrado em janeiro de anos
anteriores (67%).

De acordo com a CNI, ape-
sar dos indicadores, as expecta-
tivas dos empresários seguem,
em fevereiro, com a mesma ten-
dência de otimismo moderado
apontada em janeiro, com ten-
dências distintas em relação à
expectativa de demanda e à ex-
pectativa de exportação.

Segundo o boletim, para fe-
vereiro, o índice de expectativa

de demanda aumentou 1,3 ponto
na comparação de janeiro com
fevereiro, alcançando 56,7 pon-
tos. Já o índice de expectativa de
exportação registrou 54 pontos,
representando um recuo de 1,1
ponto em relação a janeiro.

Outro índice que mantém
expectativa positiva é o número
de empregados que registrou
um aumento de 0,5 ponto na
comparação de janeiro com fe-
vereiro, ficando em 52,1 pontos.

O índice de expectativa de
compras de matérias-primas fi-
cou em 54,1 pontos, mesmo
valor registrado em janeiro. Já
a intenção de investimento em
fevereiro de 2022 ficou prati-
camente inalterada, passando
de 57,9 pontos em janeiro de
2022 para 58,2 pontos. (Agen-
cia Brasil)

Busca a valores esquecidos em bancos
tem quase 60 milhões de consultas

Quase 60 milhões de pesso-
as físicas e empresas já fizeram
consultas ao sistema que busca
valores esquecidos em institui-
ções financeiras, informou o
Banco Central (BC). Desde a
abertura do site, na noite de do-
mingo (13), até as 12h de hoje
(15), 59.964.368 consultas fo-
ram registradas no site.

Desse total, 58.806.854
consultas foram feitas por pes-
soas físicas e 1.157.514, por
pessoas jurídicas. De acordo
com o BC, 11.223.617
(18,72%) resultaram em saldos
a resgatar, dos quais 11.001.451

se referem a pessoas físicas e
222.166 a empresas.

Calendário
A consulta pode ser feita por

qualquer cidadão ou empresa em
qualquer horário. No entanto,
caso o sistema informe recur-
sos a receber, os usuários fo-
ram divididos em três grupos,
baseados na data de nascimen-
to ou na data de fundação da
empresa.

Quem nasceu antes de
1968 ou abriu a empresa antes
desse ano poderá conhecer o
saldo residual e pedir o resga-

te entre 7 e 11 de março, no
mesmo site. A própria página
informará o horário e a data
para pedir o saque. Caso o
usuário perca o horário, ha-
verá repescagem no sábado
seguinte, em 12 de março,
das 4h às 24h.

Para pessoas nascidas entre
1968 e 1983, ou empresas fun-
dadas nesse período, o prazo
será de 14 a 18 de março, com
repescagem em 19 de março.
Quem nasceu a partir de 1984,
ou abriu empresa nesse ano,
tem prazo de 21 a 25 de mar-
ço, com repescagem em 26 de

março. As repescagens tam-
bém ocorrerão aos sábados no
mesmo horário, das 4h às 24h.

Quem perder o sábado de
repescagem poderá pedir o
resgate a partir de 28 de mar-
ço, independentemente da data
de nascimento ou de criação da
empresa. O Banco Central es-
clarece que o cidadão ou a em-
presa que perder os prazos não
precisa se preocupar. O direi-
to a receber os recursos é de-
finitivo, e o dinheiro continu-
ará guardado pelas instituições
financeiras até o correntista
pedir o saque. (Agencia Brasil)

Inflação desacelera para todas as
faixas de renda em janeiro, diz Ipea

O Indicador Ipea de Inflação
por Faixa de Renda aponta para
uma nova desaceleração inflaci-
onária para todas as faixas de
renda. As famílias de renda alta
registraram a menor taxa de in-
flação no período (0,34%). O
segmento que apresentou a mai-
or inflação em janeiro deste ano
foi o das famílias com renda
muito baixa (0,63%).

Os dados de janeiro foram
divulgados na terça-feira (15)
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

“Na comparação com janei-
ro do ano passado, houve alta da
inflação para todas as faixas,
sendo que o impacto foi mai-
or para classe de renda mais
baixa, cuja inflação em janei-
ro deste ano (0,63%) foi o tri-
plo da apontada em janeiro de

2021 (0,21%)”, comparou a
pesquisadora do Ipea Maria
Andreia Lameiras, autora do
indicador mensal.

No acumulado em 12 me-
ses, as famílias de renda mé-
dia baixa tiveram a maior alta
inflacionária, uma taxa de
10,8%, um pouco superior à
registrada pela faixa de renda
muito baixa (10,5%) e acima
da faixa de renda alta (9,6%).

Segundo o Ipea, em janeiro,
na análise dos dados desagrega-
dos, enquanto todos os grupos
de bens e serviços pressionaram
a inflação das duas classes de
renda mais baixas, o grupo trans-
porte trouxe alívio inflacionário
para as demais faixas.

Apesar do grupo alimentos e
bebidas ser o principal foco da
inflação para todas as classes, o

impacto segue mais intenso para
as famílias da faixa muito baixa
(com renda domiciliar menor
que R$ 1.808,79). Mesmo dian-
te das deflações da energia (-
1,1%), do gás de botijão (-
0,73%) e da gasolina (-1,1%), os
reajustes dos aluguéis (1,5%) e
das tarifas de ônibus urbano
(0,22%), intermunicipal
(0,56%) e interestadual (1,6%)
resultaram em impactos inflaci-
onários para as famílias de me-
nor renda, nos grupos de habita-
ção e transporte.

No caso das famílias da fai-
xa mais alta (com renda domi-
ciliar maior que R$ 17.764,49),
o aumento dos serviços de re-
creação, como pacote turístico
(2,7%), hospedagem (2,0%) e
cinema (1,9%) foram os princi-
pais responsáveis pela contri-

buição positiva exercida pelo
grupo despesas pessoais, em ja-
neiro deste ano.

De acordo com o estudo, a
queda dos combustíveis – gaso-
lina (-1,1%) e etanol (-2,8%)
–, das passagens aéreas (-
18,4%) e do transporte por
aplicativo (-18%) fez com que
o grupo transportes trouxesse
alívio inflacionário para a fai-
xa de renda mais alta.

A alta menos intensa no pre-
ço das hortaliças e verduras
(3,1%), frutas (2,7%) e do café
(0,32%) em 2021, a deflação
das carnes (-0,32%), do vestuá-
rio (-0,07%) e, sobretudo, da
energia elétrica (-5,6%) expli-
cam o desempenho mais favo-
rável da inflação para as famíli-
as de renda muito baixa. (Agen-
cia Brasil)

O Índice Geral de Preços
– 10 (IGP-10), medido pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV), registrou inflação de
1,98% em fevereiro. A taxa é
superior à observada no mês
anterior (1,79%), mas inferi-
or à apurada em fevereiro de
2021 (2,97%).

Com o resultado, o indica-
dor, que é nacional, acumula ta-
xas de 3,80% no ano e de
16,69% em 12 meses. Em fe-
vereiro de 2021, o IGP-10
acumulava taxa de 28,17% em
12 meses.

A alta da taxa de janeiro

IGP-10 tem inflação de
1,98% em fevereiro, diz FGV

para fevereiro deste ano foi pu-
xada pelos preços no atacado
e na construção civil. O Índice
de Preços ao Produtor Amplo
(IPA), que mede o atacado, su-
biu de 2,27% em janeiro para
2,51% em fevereiro.

O Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC) subiu de
0,50% para 0,61% no período.

Por outro lado, o Índice de
Preços ao Consumidor (IPC),
que mede o varejo, teve leve
queda na taxa de inflação, ao re-
cuar de 0,40% em janeiro para
0,39% em fevereiro. (Agencia
Brasil)

O Monitor que sinaliza o
Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país) cresceu
4,7% em 2021. Pela ótica da
produção, todos os três grandes
setores de atividade (agropecu-
ária, indústria e serviços) cres-
ceram no ano, com taxas, res-
pectivamente, 0,6%, 4,4% e
4,7%. Os dados foram divulga-
dos na terça-feira (15) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV).

Segundo o coordenador do
Monitor do PIB-FGV, Claudio
Considera, a economia brasilei-
ra em 2021 compensou a queda
de 2020 crescendo 4,7%, graças,
principalmente, ao crescimento
do setor de serviços em virtude
da vacinação contra a covid-19.
Todos os componentes, tanto da
oferta como da demanda apre-
sentaram crescimento.

De acordo com o economis-
ta, pelo lado da oferta os desta-
ques foram construção, trans-
portes, serviço de informação e
outros serviços. Pelo lado da
demanda, o destaque foi a for-
mação bruta de capital fixo, com
seus três elementos crescendo
fortemente, destacando-se má-

Monitor do PIB aponta
crescimento de 4,7%
em 2021, diz FGV

quinas e equipamentos.
Segundo o pesquisador, o

consumo das famílias, compo-
nente com maior participação na
demanda, apresentou cresci-
mento de 3,4% com destaque
para o consumo de bens semi-
duráveis. A indústria apresentou
crescimento de 4,4% em 2021,
enquanto no ano anterior a que-
da foi 3,4%. Os principais res-
ponsáveis por esse crescimen-
to foram os componentes da
construção e transformação que
cresceram, respectivamente,
9,0% e 4,6% em 2021.

“A despeito do crescimento
deste ano, o PIB é inferior ao
registrado em 2013. Por sua vez,
o PIB per capita de 2021 com
valor de R$ 40.712,42 é inferi-
or ao valor de R$ 41.069,01,
anterior a pandemia (2019), e
inferior ainda ao valor de 2010,
de R$ 42.348,22 “, disse em
nota, Claudio Considera.

Na análise trimestral, o PIB
apresentou, na série com ajus-
te sazonal, crescimento de
0,7% no quarto trimestre, em
comparação ao terceiro tri-
mestre. Em relação ao quarto
trimestre de 2020, o PIB apre-
sentou crescimento de 1,9%.
(Agencia Brasil)

Em nova versão do seu pare-
cer aos dois projetos que buscam
reduzir o preço dos combustíveis,
o PL 1.472/2021 e o PL 11/2020,
o senador Jean Paul Prates (PT-
RN) sugeriu na terça-feira (15) a
ampliação do auxílio gás para este
ano. A medida tem impacto esti-
mado de R$ 1,9 bilhão. O objeti-
vo, segundo o senador, é atender
11 milhões de famílias, o dobro
das 5,5 milhões já atendidas
pelo programa.

As propostas, que também
podem ajudar a reduzir o preço
da gasolina e do diesel, foram
incluídas na pauta do plenário do
Senado de amanhã (16) pelo pre-
sidente da Casa, senador Rodri-
go Pacheco (PSD-MG). “O art.
7º do substitutivo prevê que o
Auxílio Gás dos brasileiros
atenderá, em 2022, a 11 milhões
de famílias, dobrando sua meta
de atendimento em relação aos
valores originalmente aprova-
dos na lei orçamentária anual.
Para atender a esse público adi-
cional, seria necessário, grosso
modo, dobrar o orçamento do
Programa, com mais R$ 1,9 bi-
lhão”, prevê a proposta.

Combustíveis
Com relação à proposta do

auxílio gás  aprovada em outu-
bro do ano passado na Câmara
dos Deputados, o senador Jean
Paul Prates avalia que o projeto
tem “vícios de inconstituciona-
lidade” que ofendem a autono-
mia dos estados na fixação do
ICMS. Entre as inconsistências
apontadas pelo senador, está a de
que o texto não pode estabele-
cer uma obrigatoriedade de uti-
lização de alíquotas específicas,
em reais, para os combustíveis,
mas deve deixar isso como uma

Relator sugere ampliar
auxílio gás para

11 milhões de famílias
“possibilidade”, de modo que
cada estado possa utilizá-la se
assim julgar conveniente. Se
preferir, portanto, os estados e
o Distrito Federal poderiam
continuar cobrando uma porcen-
tagem sobre a venda.

Prates argumenta ainda que
não pode ser aplicado teto para
as alíquotas do ICMS estadual.
Segundo ele, isso representaria
“restrição severa à autonomia
financeira dos entes federados,
configurando ofensa ao pacto
federativo”.

A estratégia para tentar paci-
ficar a questão é que seja adota-
da uma cobrança monofásica, ou
seja, em uma única fase da cadeia
de produção. Na avaliação do re-
lator, a medida evitaria os reajus-
tes “em cascata” dos combustí-
veis, além de trazer ganhos de efi-
ciência, redução de fraudes e des-
burocratização do setor. O sena-
dor estima uma redução de ao
menos R$ 0,50 no custo do die-
sel e da gasolina nas bombas e de
até R$ 10 no gás de cozinha com
aprovação dos projetos.

O texto contempla ainda um
programa estruturante de estabi-
lização de preços internos dos
combustíveis. Isso seria possí-
vel, dentre outras formas, com
a formação de uma conta, a par-
tir da utilização de recursos ori-
ginados da receita de dividendos
da Petrobras devidos à União e
do Imposto de Exportação inci-
dente sobre o petróleo bruto.
“Com sua aprovação, o Poder
Executivo, se assim lhe convi-
er, terá à mão instrumentos
para mitigar os impactos inter-
nos da volatilidade dos preços
do petróleo no mercado inter-
nacional”, defende o senador.
(Agencia Brasil)

Faturamento da indústria de alimentos
fecha 2021 com alta de 17%

A indústria brasileira de ali-
mentos fechou o ano de 2021
com faturamento de R$ 922,6 bi-
lhões, resultado 16,9% superior
ao registrado em 2020. O mon-
tante representa 10,6% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) estimado
para o ano passado. Os dados, di-
vulgados na terça-feira (15), são
da Associação Brasileira da Indús-
tria de Alimentos (Abia).

De acordo com o levanta-
mento, as vendas do setor em
2021 cresceram 3,2% e a pro-
dução, 1,3%. Considerando ape-
nas as vendas para o mercado
interno, que representam 73,5%
do faturamento, o aumento foi
de 1,8%. Já as exportações, que
representam 26,5% do fatura-
mento, aumentaram 18,6% e
atingiram o patamar recorde de

US$ 45,2 bilhões.
“O avanço da vacinação e o

retorno do setor de serviços
contribuíram de forma decisiva
para a expansão da produção,
com geração positiva de empre-
go e renda no setor. A demanda
por alimentos se manteve cres-
cente no Brasil e no mundo, o
que fez com que as empresas
mantivessem a produção a todo

vapor, e contratando mão de
obra”, destacou o presidente exe-
cutivo da Abia, João Dornellas.

A indústria alimentícia bra-
sileira aumentou também o nú-
mero de trabalhadores contrata-
dos em 2021, 1,2% a mais do
que em 2020, totalizando 1,72
milhão de pessoas, ou 21 mil
novos postos de trabalho.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Medida provisória aprimora regras
que permitem venda direta de etanol
Uma medida provisória

(MP) que aprimora a venda di-
reta do etanol foi publicada na
terça-feira (15), no Diário Ofi-
cial da União (DOU).

A MP 1.100/2022 promove
ajustes na cobrança da Contri-
buição para os Programas de In-
tegração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Pú-
blico (contribuição para o PIS/
Pasep) e da Contribuição para o

Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) incidentes na
cadeia de produção e de comer-
cialização de etanol.

A proposta ajusta as regras
estabelecidas pela Lei nº
14.292, de 3 de janeiro de 2022,
que permitem a venda direta de
etanol do produtor ou do impor-
tador para as pessoas jurídicas
comerciantes varejistas, especi-
almente para instituir regramen-

to próprio para as vendas dire-
tas efetuadas por cooperativas.

Estas modificações se torna-
ram necessárias em razão dos
vetos postos à Lei nº 14.292, em
obediência à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de
2000.

A iniciativa também revoga
a Medida Provisória nº 1.069, de
13 de setembro de 2021, consi-

derando-se as modificações im-
plementadas na MP publicada
hoje e as disposições já em vi-
gor pela Lei nº 14.292/2022.

Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência da República ex-
plicou que as medidas imple-
mentadas não trazem impacto
fiscal, pois não ensejam renún-
cia tributária na cadeia de pro-
dução e de comercialização de
etanol. (Agencia Brasil)
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CRÉDITO RURAL
No acumulado de sete meses da safra 2021/2022, as contra-

tações totais do crédito rural atingiram R$ 174 bilhões, o que
representa uma elevação de 31% em relação ao mesmo período
da safra passada. Destaca-se o aumento de 69% no crédito de
comercialização, sobretudo para milho, soja e café, em função
de aumento de preços e ampliação de estoques pelas empresas
consumidoras. 

CLIMA
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) se reuniu, de

forma virtual, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para
tratar dos problemas climáticos no Centro-Sul do Brasil e das
prioridades para o setor produtivo brasileiro. Para a ministra, a
seca ficou maior do que se imaginava e com consequências que
chegam a fugir da alçada do Ministério da Agricultura. 

CÂMARA
Após 20 anos em análise na Câmara dos Deputados, o Projeto

de Lei (PL 6299/2002) que moderniza o processo de uso de no-
vas moléculas para produção de pesticidas foi aprovado, com 301
votos a favor e 150 votos contrários à proposta. O texto, agora,
será encaminhado para apreciação do Senado Federal. A legisla-
ção que atualmente regula o tema foi editada em 1.989 e não aten-
de mais as necessidades técnicas de avaliação dos produtos. 

CAFÉ
A brasileira Vanusia Nogueira e integrante do comitê do café

da Sociedade Rural Brasileira (SRB) foi eleita diretora executi-
va da OIC (Organização Internacional do Café), principal orga-
nismo intergovernamental, que congrega países exportadores e
importadores do grão. A decisão foi tomada pelos países mem-
bros durante a Sessão do Conselho Internacional do Café, reali-
zada em Londres.

COOPAVEL
Importante e tradicional vitrine para o agronegócio brasilei-

ro, o Show Rural da Coopavel, realizado em Cascavel, no Paraná,
teve a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Itamar Borges, como representante do go-
vernador João Doria. Acompanhado pelo secretário-executivo
da pasta, Francisco Matturro, Itamar visitou os principais estan-
des do evento. 

AGRIFUTURA 2022
O crescimento da produção do agronegócio e a necessidade

de ampliar esses números nos próximos anos trazem inúmeros
desafios em termos de tecnologia para auxiliar o setor a crescer
de maneira otimizada, com sustentabilidade e produtividade.
Nesse cenário, as startups ganham um papel de extrema impor-
tância, principalmente por trazerem em sua essência a inovação,
por meio de soluções de alta tecnologia para obstáculos enfren-
tados por produtores rurais, além de movimentar o setor e ditar
as novas tendências tecnológicas.

CANA-DE-AÇÚCAR
Na sede da UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar,

em São Paulo, o Vice-Governador, Rodrigo Garcia, o Secretário
de Agricultura e Abastecimento de SP, Itamar Borges, o Secretá-
rio Executivo, Francisco Matturro, e o Deputado Federal Arnal-
do Jardim, participaram de encontro com a direção da entidade,
ocasião em que fizeram atualizações sobre o CAR (Cadastro
Ambiental Rural) e sobre os Programas da Secretaria. 

MONTE AZUL PAULISTA
O Vice-Governador de SP, Rodrigo Garcia, acompanhado do

Secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Itamar Bor-
ges, e do Secretário Executivo, Francisco Matturro, entregou,
na cidade de Monte Azul Paulista, uma série de investimentos
para a população do município e região. No evento, realizado na
Creche Escola Professora “Emília Barbeiro Messas Della San-
tina” - inaugurada na ocasião pelo vice-governador -, Rodrigo e
Itamar procederam a entrega do Programa Rotas Rurais ao mu-
nicípio e assinaram a ordem de serviço para obras do Programa
Melhor Caminho. 

ORIENTAÇÃO
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Pau-

lo (FAESP) está orientando os produtores paulistas que foram
afetados pelas chuvas das últimas semanas a buscarem os Sindi-
cados Rurais dos seus municípios para relatarem os danos e per-
das individuais nas propriedades. “Esse levantamento das infor-
mações, em parceria com o trabalho de campo realizado pelas
Casas de Agricultura, irá contribuir para reunir os subsídios ne-
cessários para a FAESP elaborar as demandas e verificar a viabi-
lidade de criação ou ampliação de linhas de crédito emergenci-
ais para recuperação da estrutura produtiva e manutenção das ati-
vidades”, afirma o presidente da FAESP, Fábio de Salles Meire-
lles. (Com informações de assessorias)

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é pau-

listano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no ex-
terior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai
e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agrone-
gócio em geral. 

Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, pu-
blicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. -
 Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

A vacina CoronaVac, da far-
macêutica chinesa Sinovac,
manteve a proteção contra o ví-
rus da covid-19 após seis meses
da aplicação da segunda dose,
mostra estudo de efetividade do
Instituto Butantan, no município
de Serrana, no interior paulista.

Segundo a análise, as taxas
de anticorpos para se defender
da infecção contra o SARS-
CoV-2 em todas as faixas etári-
as se mantiveram acima de 99%.
Além disso, a dose de reforço
da mesma vacina em idosos au-

mentou de duas a quatro vezes
os níveis de anticorpos.

Os dados fazem parte das
conclusões preliminares da se-
gunda etapa de sorologia e ava-
liação da resposta imunológica
dos voluntários do Projeto S,
como o estudo de efetividade é
chamado. A população de Serra-
na foi vacinada no primeiro se-
mestre de 2021 para avaliar a
capacidade da CoronaVac de
conter a pandemia e a transmis-
são do vírus.

Foram feitas três coletas

de sorologia no município: em
julho e em outubro de 2021, e
em janeiro de 2022. A última
coleta de sorologia será feita
em abril. A participação na pes-
quisa é voluntária e envolve
pessoas de qualquer idade que
tenham se vacinado no contex-
to do Projeto S.

De acordo com o Butantan,
inicialmente o projeto seria en-
cerrado após um ano da conclu-
são do esquema vacinal, mas a
equipe deve pedir a renovação e
continuar as análises por pelo

menos mais um ano. Isso ocor-
re devido à adaptação dos esque-
mas vacinais, com a administra-
ção de doses de reforço; ao sur-
gimento de novas variantes; e à
manutenção das altas taxas de
transmissão.

A proposta de uma nova fase
é seguir coletando dados sobre
a imunidade gerada pela vacina
ao longo do tempo, além de sa-
ber como os anticorpos e a imu-
nidade celular vão se comportar
diante de casos mais graves.
(Agencia Brasil)

CNJ lança novo painel de monitoramento
de estatísticas do Judiciário

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) lançou na terça-feira
(15) um novo painel que permi-
te monitorar todas as estatísti-
cas do Judiciário, em todos os
tribunais do país, incluindo in-
formações como tamanho do
acervo, tempos de tramitação,
número de liminares e gargalos.

A ferramenta informa, por

exemplo, o número de proces-
sos que encontram-se parados há
mais de 50 dias e onde se en-
contram paralisados.

As informações são extraí-
das do DataJud, que foi criado
em 2020 para concentrar em um
único repositório, de modo au-
tomático, todas as estatísticas
sobre a tramitação de processos

nos tribunais.
Antes, as informações eram

repassadas por meio do preen-
chimento manual e regular de
formulários em cada tribunal,
que remetia então as informa-
ções ao CNJ.

O procedimento consumia
“muito tempo dos magistrados
e dos servidores, que deveriam

estar focados em sua atividade
finalística, qual seja, de julgar os
processos”, disse o ministro
Luiz Fux, presidente do CNJ.

O novo painel de monitora-
mento de estatísticas do Judici-
ário, cuja atualização tem sido
diária, pode ser encontrado na
página do DataJud. (Agencia
Brasil)

Ministério da Saúde e Fiocruz lançam
curso de enfrentamento da covid

O Ministério da Saúde, em
parceria com a Fundação Oswal-
do Cruz de Mato Grosso do Sul
(Fiocruz-MS), lançou na terça-
feira (15) o Programa Educaci-
onal em Vigilância e Cuidado em
Saúde no Enfrentamento da Co-
vid-19 e Outras Doenças Virais
(VigiEpidemia). O lançamento
aconteceu de forma virtual, pelo
canal da Fiocruz no Youtube.

O curso é lançado em um
contexto de circulação tripla de
vírus: da covid-19, do influenza
H3N2 e da dengue. A iniciativa
é voltada para profissionais do
Sistema Único de Saúde (SUS),
trabalhadores da saúde, gestores,
estudantes e interessados no as-
sunto. O programa procura a
produção de respostas rápidas
para o enfrentamento de emer-
gências no âmbito da vigilância

em saúde.
As aulas acontecerão em qua-

tro módulos autoinstrucionais
independentes, ou seja, o aluno
escolhe qual ou quais módulos
quer fazer para a sua qualifica-
ção. Após conclusão de cada
módulo, o aluno passará por
uma avaliação e receberá uma
certificação. Os cursos contam
com recursos educacionais va-
riados, como e-books, pod-
casts e vídeoaulas, e o aluno po-
derá ainda tirar dúvidas com es-
pecialistas.

Os participantes que finali-
zarem os quatro módulos, pode-
rão incrementar sua formação
se candidatando a outros dois
módulos com tutoria, que per-
mitirão o recebimento de cer-
tificado de especialização. Os
alunos interessados deverão

ficar atentos às chamadas pú-
blicas para a especialização,
que terão critérios pré-defini-
dos e vagas limitadas.

O programa é gratuito e os
interessados podem se inscrever
no site da Fiocruz.

Débora Dupas, coordenado-
ra da Fiocruz - MS, lembrou du-
rante o lançamento do programa
que o momento atual exige res-
postas rápidas. Ela explicou que
o curso foi produzido em tem-
po real e voltado à realidade dos
profissionais de saúde na práti-
ca, e tem como objetivo a ado-
ção de medidas preventivas para
outros surtos no futuro.

Segundo Dupas, mais de 80
pessoas estiveram envolvidas no
desenvolvimento do curso, en-
tre professores, pesquisadores,
equipe de Tecnologias da Infor-

mação, coordenadores pedagó-
gicos, revisores, entre outros. Os
especialistas que preparam o cur-
so têm formações em Saúde Co-
letiva, Vigilância, Virologia e Ar-
boviroses, em diversas institui-
ções de ensino e pesquisa do país.

Daniela Buosi, diretora do
Departamento de Saúde Ambi-
ental, do Trabalhador e Vigilân-
cia das Emergências em Saúde
Pública, do Ministério da Saú-
de, explicou que os módulos
podem ser feitos no tempo do
aluno, o que facilita para muitas
pessoas que, eventualmente,
não conseguem seguir cursos
mais rígidos devido a suas car-
gas de trabalho. Ela ressaltou
que, aqueles que tiverem inte-
resse, ainda podem fazer dois
módulos extras e obter o título
de especialista. (Agencia Brasil)

TSE formaliza acordo com 8 redes
sociais para combater desinformação

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) formalizou na terça-
feira (15) a parceria com oito
redes sociais com o objetivo de
combater a desinformação sobre
o processo eleitoral deste ano.
A iniciativa, que já vinha sendo
anunciada e ocorreu em anos
anteriores, foi firmada em ceri-
mônia virtual.

Neste ano, a novidade foi a
inclusão da Kwai, plataforma de
compartilhamento de vídeos
curtos. “Vamos ter um canal di-
reto com o TSE para [denunci-
ar] conteúdos que violem a le-
gislação eleitoral e causem ris-
co para a integridade das elei-
ções”, disse Wanderley Mariz,
diretor de relações governa-
mentais e políticas públicas da
rede social.

Nesta terça-feira, foram as-
sinados memorandos de enten-
dimento que listam ações, me-
didas e projetos a serem desen-
volvidos em conjunto pelo TSE
e as plataformas, de acordo com
as especificidades da cada uma.

Tais ações serão colocadas em
prática mesmo após o período
eleitoral, até 31 de dezembro.

Uma das principais linhas de
atuação é a remoção de conteú-
dos considerados danosos ao
processo eleitoral. Nesta linha,
plataformas como TikTok, Face-
book e Instagram anunciaram
que seguirão com a exclusão de
publicações que forem julgadas
nocivas.

Facebook e Instagram disse-
ram que abrirão canal de denún-
cia exclusivo para o TSE. “Uma
vez recebida a denúncia, ela será
analisada pela Meta, proprietária
dos aplicativos, e se o conteúdo
reportado violar as políticas das
plataformas, será removido”, diz
uma publicação da Meta.

O Twitter, por sua vez, de-
monstrou postura mais cautelo-
sa. “Não dependemos apenas de
decisões binárias de remoção e
ou exclusão de conteúdo, pois
sabemos que oferecer a pesso-
as o contexto adequado é tam-
bém uma ferramenta eficaz e

importante para combater a de-
sinformação”, disse Daniele
Kleiner Fontes, chefe de políti-
cas públicas da plataforma.

Já o WhatsApp disse que
continuará a suspender contas
que apresentem “atividade inau-
têntica”. Segundo o represen-
tante da plataforma mensagens
instantâneas, Dario Durigan, em
todo o mundo são suspensas
mais de 8 milhões de contas por
mês do aplicativo. “A eleição
brasileira é a mais importante
para o WhatsApp no mundo em
2022”, afirmou o executivo.

Sem citar concorrentes, Du-
rigan afirmou que o aplicativo é
“dos únicos serviços de mensa-
gens instantâneas que respeitam
a lei brasileira”. Desde o início
do ano, o presidente do TSE,
Luís Roberto Barroso, tem cri-
ticado o Telegram, um dos prin-
cipais concorrentes do WhatsA-
pp, por não possuir representa-
ção no Brasil nem se submeter
às leis brasileiras.

O diretor de relações gover-

namentais do Google no Brasil,
Marcelo Lacerda, anunciou ain-
da que a empresa divulgará um
relatório de transparência de
anúncios políticos, “que dará vi-
sibilidade sobre quem contratou
esses anúncios, quanto pagou,
para quem esses anúncios foram
servidos e quais os parâmetros
utilizados para a segmentação
desses anúncios”.

Outras iniciativas das plata-
formas são focadas na dissemi-
nação de informações oficiais
sobre o pleito, que devem rece-
ber maior destaque das ferramen-
tas, por meio de links, stickers,
avisos e bots do próprio TSE.

“Nós conseguimos avançar
com ferramentas e instrumentos
que ajudam a justiça eleitoral e
as plataformas a servirem da
melhor forma ao pais e a demo-
cracia brasileira”, disse Barro-
so no evento desta terça. Ele re-
afirmou que a parceria entre o
TSE e as plataformas não envol-
ve nenhuma troca de dinheiro.
(Agencia Brasil)

Publicadas as diretrizes de programa
que incentiva iniciação esportiva

O Ministério da Cidadania pu-
blicou na terça-feira (15), no Di-
ário Oficial da União (DOU), as
diretrizes do programa Vem Ser!,
que visa proporcionar o desenvol-
vimento integral de alunos de 8 a
17 anos, através do esporte.

A Portaria nº 749 traz as dire-
trizes do programa e entrará em vi-
gor no dia 2 de março. O objetivo
“é oportunizar o acesso de crianças
e adolescentes à iniciação esporti-
va de qualidade, prioritariamente
daqueles que se encontram em áre-
as de vulnerabilidade social e que
preferencialmente estejam matri-
culados na rede pública de ensino”.

O programa poderá ser reali-

zado em escolas ou espaços co-
munitários, públicos ou privados,
no contraturno ou como comple-
mento das atividades escolares.

“Esse programa abrange múl-
tiplos cenários com essa ativida-
de virtuosa que é o esporte. O es-
porte simboliza para todos nós
superação, mas envolve outros
valores e propicia o desenvolvi-
mento social e a qualidade de
vida”, afirmou o ministro da Ci-
dadania, João Roma.

De acordo com o Ministério da
Cidadania, os núcleos esportivos do
Vem Ser! são projetados para 100
crianças e adolescentes em cada
centro, com 25 alunos por turma.

São quatro horas semanais (16 ho-
ras/aula por mês) para cada grupo.

Os núcleos são viabilizados
por parcerias entre a Secretaria
Nacional de Esporte, Educação,
Lazer e Inclusão Social (Snelis)
da Secretaria Especial do Espor-
te e governos estaduais, munici-
pais e Distrito Federal, além de
instituições públicas federais de
ensino e Organizações da Socie-
dade Civil (OSC), com apoio de
recursos financeiros próprios do
Ministério da Cidadania ou por
meio de emendas parlamentares.

A Organização Pan America-
na da Saúde (Opas) e a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) re-

comendam uma média de 60 mi-
nutos de atividade aeróbica de
moderada a vigorosa por dia para
crianças e adolescentes e apontam
que 81% deles não atingem essa
meta no Brasil.

“É mais alarmante ainda para
as meninas, pois 89% não atingem
essa quantidade de minutos por dia.
A faixa dos meninos também é bem
alta, 78%, aqui no Brasil. Enten-
demos que é na escola que pode-
mos começar a fazer essa transfor-
mação. É na escola onde podemos
promover o acesso de crianças e
adolescentes ao esporte”, apontou
a secretária nacional da Snelis, Fa-
bíola Molina. (Agencia Brasil)



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.
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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.

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.)

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente 
edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos 
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 09 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 
spestruturacao@simplifi cpavarini.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 spestruturacao@simplifi cpavarini.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, 14 de fevereiro de 2022. Gaia Impacto Securitizadora S.A.

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514

Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 26ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente 
edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos 
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 10 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 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 ger1.agente@oliveiratrust.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 ger1.agente@oliveiratrust.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, 14 de fevereiro de 2022.
Gaia Impacto 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 Primeira Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis

do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 27ª 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 09 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 será 
disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para 
gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.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 spestruturacao@simplifi cpavarini.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, 14 de fevereiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.

16 e 17/02

16 e 17/02

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 Primeira Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 26ª 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 09 de março de 2022, às 15h30  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 spestruturacao@simplifi cpavarini.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 spestruturacao@simplifi cpavarini.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, 14 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 Primeira Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos 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 09 de março de 2022, às 15h 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 será 
disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para 
gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.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 spestruturacao@simplifi cpavarini.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, 14 de fevereiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.

16 e 17/02

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA PHILIPPE DE VITRY , 68, APARTAMENTO 31, 4º PAVIMENTO DO
BLOCO A , 3 º ANDAR, JARDIM SANTA JOSEFINA, SAO PAULO - SP,
CEP: 05819-080
1º leilão 23/02/2022 as 10:15 horas
2º leilão 16/03/2022 as 10:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
EDUARDO JOSE GUIMARAES, CPF 047.444.688-37
TANIA MARIA DA ROCHA GUIMARAES, CPF 054.584.948-90
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559,  ou   RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA SP CEP: 13299-212

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50877

16 - 17 - 18/02/2022

R024 Gil Vicente Empreendimentos 
e Participações Ltda.

CNPJ/ME nº 14.364.042/0001-16 - NIRE 35.225.768.827
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 12 de Dezembro de 2021

Data, Hora e Local: No dia 12/12/2021, às 09h00, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: 
Convocação dispensada em face da presença da totalidade das sócias. Ordem do Dia: Com fundamento 
no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, restou aprovada a proposta de redução do capital da Sociedade, 
totalmente integralizado, de R$ 6.374.305,00 para R$ 5.074.305,00 com uma redução de R$ 1.300.000,00, 
mediante o cancelamento de 1.300.000 quotas de titularidade da sócia Breof Empreendimentos 
Residenciais II Ltda., sendo-lhe entregue, em contrapartida às quotas a serem canceladas, quantia, em 
moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução da respectiva participação societária. A presente 
ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacome Abbud - 
Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Sócias: Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda. e 
Breof Partners Ltda., ambas representadas pelos Srs. Rodrigo Lacome Abbud e Kenneth Aron Wainer.

CONVENÇÃO DOSMINISTROS ORTODOXOS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO
ESTADO DE SAO PAULO E OUTROS — COMOESPO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (ATA 29— 20ºA.G.E.)
Nos termos do art.23 do Estatuto Social por determinapiio do Presidente Pastor
Alcides Favaro, ficam convocados os membros da Convenção dos Ministros Ortodoxos
das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e outros a se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA — (20º A.G.E.), no dia 12 de Março 2022,
as 08h30min em primeira Convocação como quórum estatutário e as 09h00min em
Segunda convocação com qualquer número, no Templo da Assembleia de Deus, sito
a Av. Dr. Ricardo Jafet, 214 — bairro Ipiranga — Estado de São Paulo, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Assuntos devocionais; Estudos bíblicos; Leitura do
Edital e da vigésima Oitava Ata; Reconhecimento de Pastores e Evangelistas; Relação
dos nomes desfilhados do Cadastro de Convencionais da COMOESPO e demais
assuntos administrativos e disciplinares da COMOESPO. São Paulo, 15de
fevereirode2022.          Pastor Alcides Fávaro - Presidente da COMOESPO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ADELINO SANTOS,
REQUERIDO POR MARIA DE FÁTIMA SANTOS FERNANDES COSTA - PROCESSO Nº 1027650-98.2020.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero
Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 22 de setembro de 2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de ADELINO SANTOS, RNE nº W151068-1, CPF
620.629.308-44, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a)
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Sra. Maria de Fátima Santos Fernandes Costa, RG nº 15.335.133-
0, CPF/MF nº 083.300.228-70. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.     16 e 26/02

E D I T A L
FLAVIA BENITO TEIXEIRA, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do 17º Subdistrito Bela Vista,
Comarca da Capital, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  FAZ SABER - - a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa - - que LAURA RODRIGUES PANASSOL,
brasileira, solteira, maior, capaz, estudante, portadora do RG. nº 52.249.879-6/SSP-SP, inscrita no CPF. nº
465.662.678-32, Título de Eleitor nº 4557 5456 0108 Zona 250 Seção 0363, residente e domiciliada nesta
Capital, na rua Marco Aurélio, 180, apto. 210, Vila Romano, usando da faculdade que lhe confere o art. 56 da
Lei nº 6015/73, de alterar imotivadamente o nome no primeiro ano após ter atingido a maioridade, alterou seu
nome para LAURA NAVAS RODRIGUES PANASSOL,  a partir do dia 08 de Fevereiro de 2022, permanecendo
inalterados os demais dados. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possas alegar
ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de Fevereiro de
2022. Eu (aa) Alexandra Nunes de Eça, Substituta da Oficial, digitei e subscrevi.  FLAVIA BENITO TEIXEIRA
- Oficial

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1000887-18.2020.8.26.0405. O Dr. MARIO SERGIO LEITE, Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Osasco/SP, na forma da lei, etc... Faz a FABIO DE MATOS AMORIN (CPF/MF sob o n°
375.555.478-05 e RG nº 34355124 - SSP – SP) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma
ação de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “veículo marca YAMAHA, modelo XT 660 R, ano fab./mod. 2013
/ 2014, combustível GASOLINA, cor AZUL, chassi 9C6KM0030E0020465, placa FKL9389, RENAVAM 000566143380”.
Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir
após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse
plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda,
no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado
nos termos da lei. Osasco, 11/02/2022. 15 e 16/02

JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis
da Capital do Estado de São Paulo, FAZ SABER, a todos quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob
nº 493.263, em 01.11.2021, reapresentado em 02.02.2022, o Requerimento
de 01 de fevereiro de 2022, feito pelo credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/
A., inscrito no CNPJ/MF. sob nº 60.701.190/0001-04, objetivando a
intimação pessoal do fiduciante RUFFO FRAUSINO PEREIRA, brasileiro,
solteiro, maior, engenheiro, RG nº 470.032-SSP/DF, CPF/MF nº 287.234.731-
34, o qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, conforme
certificação desta Serventia, e, ante a previsão legal contida no parágrafo
4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICA ELE INTIMADO A
COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua Vitorino Carmilo,
576, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas,
pessoalmente ou por meio de seu representante legal, devidamente
identificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e
demais encargos contratuais, totalizando o débito até a data de 01/02/
2022, o valor de R$-6.986,73, decorrente do instrumento particular de 28
de setembro de 2007, registrado sob o nº R.13 nas Matrículas nºs 28.353
e 28.354, referente ao Apartamento nº 11, localizado no 1º andar e uma
vaga indeterminada, tipo I, na garagem coletiva, ambas do Edifício Bois de
Boulogne, à Rua Monte Alegre, nº 791, no 19º Subdistrito – Perdizes, e ao
total acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as
tentativas de intimação pessoal do fiduciante, como também as despesas
com publicação do presente Edital. Fica o FIDUCIANTE ciente de que, no dia
imediatamente posterior ao da última publicação do presente Edital, será
considerada como INTIMADA e terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar
do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação, que se
dará a partir da terceira publicação deste Edital, sendo que, recaindo o
termo final em sábado, domingo ou feriado, será prorrogado até o primeiro
dia útil subsequente, para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda
corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor
fiduciário. ALERTA:- Decorrido o prazo para purgação da mora, o
credor fiduciário restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE FIDUICIÁRIA, conforme previsto no parágrafo 7º
do artigo 26 do mesmo diploma legal. Para que surtam os efeitos
legais da intimação sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL
está sendo publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação
local e afixado na forma da lei. São Paulo, 12 de fevereiro de 2022. O
OFICIAL.

Processo 1024911-21.2021.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução - Mfx2 Participações e Empreend Ltda - EDITAL 
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024911-21.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rolim Soluções e Contabilidade Ltda-
ME, CNPJ 11.469.910/0001-34, na pessoa de seu representante legal, que MFX2 Participações e Empreendimentos Ltda, ajuizou uma Ação 
de Obrigação de Fazer, pelo Procedimento Comum, objetivando condenar a ré a obrigação de devolver os documentos contábeis da Autora, em 

liminar pleiteada, para que a parte requerida providencie a devolução à parte autora dos documentos descritos na inicial, no prazo de 15 dias, 

de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º Disponibilização: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 Diário da Justiça 

mostra mais adequada como medida de apoio, para obtenção da tutela, nos termos do art.536, § 1º, do CPC. Estando a requerida em lugar 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de 

São Paulo, aos 11 de novembro de 2021. - ADV: CHRISTIANNE VILELA CARCELES (OAB 119336/SP)                                             B - 15 e 16

EDITAL DE INTIMAÇÃO � CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0015998-73.2021.8.26.0001. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: NEW GLASS
JLX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS EIRELI e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015998-73.2021.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a NEW GLASS JLX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS EIRELI, CNPJ
59.367.433/0001-22, e JOÃO BOSSO DE SALES, CPF 134.960.888-26, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 460.289,73
(10/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
São Paulo, 31 de janeiro de 2022.                                                                                              15 e 16 / 02 / 2022

9ª Vara Cível - Foro Central Cível. 9º Ofício. Citação-Prazo 20 dias-Proc. 0170145-66.2012.8.26.0100. O Dr. Rodrigo 
Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz saber ao Espólio de Maria Catharino Alves, na 
pessoa de seu inventariante, que Dalva Maria de Oliveira Valencich e Stanislao Miguel Valencich, ajuizaram uma ação 
de Adjudicação Compulsória, pelo Procedimento Comum Cível, objetivando que os réus outorguem aos requerentes a 

 

considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 

da lei. São Paulo, Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de dezembro de 2021.                                       B - 16 e 17

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035114-11.2018.8.26.0053 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara da Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Públi-
ca/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCIO FERRAZ NUNES, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a CONSPETRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.544.965/0001-33, na pessoa de seu re-
presentante legal que por este Juízo, tramita um Cumprimento de Sentença, requerido por Funda-
ção para o Desenvolvimento da Educação - FDE, em que foi efetivada a penhora das quotas da 
empresa executada, devendo, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do edital supra, apresentar 
as informações necessárias e providências estabelecidas no caput de artigo 861 do CPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nes-
ta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2022. 
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Esporte
Jornal O DIA SP

Rotary Kart Club abre campeonato
com excelente perspectiva

PÁGINA 8 QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

(11) 99653-7522

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

Os campeões paulistas de
MTB XCC/XCO de 2022 se-
rão conhecidos no mês de
abril. O Campeonato Paulis-
ta está confirmado para os dias
16 e 17, no Bikepark da Thor
Bike Trail, em Araçoiaba da
Serra, na região de Soroca-
ba. A competição ainda será
válida pela segunda e pela ter-
ceira etapas do Ranking Pau-
lista 2022. Como aconteceu
no ano passado, os títulos do
estadual serão conhecidos em
etapa única, tornando a parti-
cipação no evento ainda mais
importante.

A prova de XCO será rea-
lizada em um circuito de 4,6
km/volta de extensão, enquan-
to para o XCC será de 1,5
km/volta. O evento, uma re-
alização da Federação Paulis-
ta de Ciclismo, será aberto a
todos os ciclistas, federados
ou não. Serão 31 categorias
para o XCO e seis para o
XCC. Em caso de vitória de
um ciclista não federado, o
mesmo terá 15 dias após o
evento para filiação e confir-
mação do título.

O XCC possui provas rá-
pidas, porém de alta intensi-
dade. É disputado em grupo,
onde os ciclistas largam jun-
tos e em circuitos curtos, de
até no máximo 2 km, o per-
curso pode contar com obstá-
culos naturais e/ou artificiais.
Desse modo, em média, as
baterias podem durar até meia
hora e com seis a oito voltas.
Trata-se de uma disputa dinâ-
mica, com muitas fugas e per-
seguições, onde melhor sem-
pre fica reservado para a volta
final. Além disso, o XCC ser-
ve de prova classificatória para
a posição de largada do XCO,
o que torna a disputa bastante
emocionante.

Ja o Mountain Bike Cross
Country Olímpico (XCO) pos-
sui o circuito variado e mais
longo, em comparação a XCC,
com distância de 4 a 10 quilô-
metros. A categoria possui mai-
or dificuldade, e os atletas de-

Campeonato Paulista
de MTB - XCC/

XCO será em abril,
em Araçoiaba da Serra
Competição será etapa única e será realizada no Thor
Bike Trail. Inscrições já estão abertas no site oficial da
FPCiclismo
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Campeonato Paulista de MTB - XCC/XCO

pendem da habilidade técnica
sobre a bike e de um bom pre-
paro físico para obterem bom
resultados. Além disso, é uma
prova de estratégia, em que um
pequeno erro ou um ataque na
hora errada podem definir o
campeão. O percurso é geral-
mente formado por caminhos
rochosos, obstáculos, descidas
técnicas e até rampas, depen-
dendo da competição.

A integração com público
é muito intensa nesse tipo de
prova, uma vez que os circui-
tos são projetados para que os
apreciadores possam acompa-
nhar bem de perto os atletas
competindo.

Inscrições
As inscrições para a com-

petição deste ano poderão ser
apenas on-line, pelo link https:/
/ f o r m s . g l e /
jwyefqQimS5ZbVud9, no pe-
ríodo de 04/02/2022 (sexta-fei-
ra) a 13/04/2022 (quarta-fei-
ra), às 23h59min. A inscrição
terá uma taxa de valor único
por ciclista de R$130,00 (cen-
to e trinta reais), sendo que as
categorias Kids Masculino/Fe-
minino, Mirim Masculino/Fe-
minino e Infantil Masculino/Fe-
minino, terão suas inscrições
isentas.

Já as categorias Infanto Ju-
venil Masculino/Feminino, Ju-
venil Masculino/Feminino,
PcD e Masters Masculino, as-
sim como as Masters Femini-
no com a idade de 60 anos e
mais, terão desconto de 50%,
ou seja, a taxa será R$65,00
(sessenta e cinco reais).

O Campeonato Paulista de
MTB 2022 – XCC/XCO é
uma realização da Federação
Paulista de Ciclismo, com
apoio do Thor Bike Trail. Para
conhecer o circuito entre em
contato com a Thorbiketrail,
pois o bikepark está aberto to-
dos os finais de semana para
treino no site
www.thorbiketrail.com. Mais
informações no site oficial,
www.fpciclismo.org.br

KART

Jorge Filipe, Miguel Sacramento e Helio Matias
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O campeonato do Rotary
Kart Club (RKC) teve início no
último fim de semana com ex-
celente perspectiva para a tem-
porada. Nada menos que 77 pi-
lotos divididos em quatro cate-
gorias proporcionaram excelen-
tes duelos no Kartódromo Ayr-
ton Senna, em Interlagos (SP/
SP). Os vencedores da etapa de
abertura foram Leonardo Ferrei-
ra (Le Mans), Miguel Sacramen-
to (Old Stock), Luiz Gouvêa (Li-
ght) e Guilherme Nogueira
(Rookie).

Novidade na temporada, a
categoria Rookie já apresentou
um bom grid com 13 novatos,
com Guilherme Nogueira ven-
cendo com 7s831 de vantagem
sobre André Athaide. Destaque
para a garotinha Duda Cebolinha,
de apenas 15 anos de idade, que
subiu ao pódio na sexta posição.

Estreando no RKC, o advo-
gado Luiz Gouvêa faturou a Li-
ght, recebendo a bandeirada com
7s629 de folga sobre o ex-me-
cânico de kart Wanderson Fer-
reira, conhecido como Huga, em
um robusto grid de 23 karts. Nes-

ta prova o destaque foi para a ga-
rota Andrea Senigália, que termi-
nou em quarto, e bem próxima
do segundo colocado.

Na categoria Old Stock, que
reuniu 23 pilotos com mais de
35 anos, o grande vitorioso foi
Miguel Sacramento, que está
próximo de completar 71  anos
de idade! E venceu com o requin-

te de colocar 8s094 sobre Gei-
son Granelli, em apenas 16 vol-
tas, ou seja, média de meio se-
gundo de folga por volta. O des-
taque aqui foi o retorno do ar-
gentino Alejandro Pomponio,
que voltou às competições de-
pois de quase dois anos e termi-
nou em quinto.

Na prova mais eletrizante do

dia, o atual campeão da catego-
ria Le Mans, Leonardo Ferreira,
já começou a temporada em bus-
ca do bi, ao vencer com a ínfima
margem de 46 centésimos de
segundo sobre o engenheiro da
Porsche Cup Eduardo Fiaminghi.
Em terceiro recebeu a bandeira-
da o piloto de F-4 Caio Ditlef,
pouco à frente de Andresa Rosa.

A segunda etapa do RKC será
no dia 5 de março, novamente no
Kartódromo de Interlagos.

Os seis primeiros da catego-
ria Rookie foram: 1) Guilherme
Nogueira, 16 voltas em
18min33s800; 2) André Athay-
de, a 7s831; 3) Marcelo de Mo-
raes, a 9s124; 4) Ednaldo dos
Santos, a 13s219; 5) Fernando
Suzato, a 17s178; 6) Duda Ce-
bolinha, a 39s320.

Os seis primeiros da catego-
ria Light foram: 1) Luiz Gouvêa,
16 voltas em 18min25s612; 2)
Wanderson Ferreira, a 7s629; 3)
Arthur Martins, a 7s797; 4) An-
drea Senigalia, a 7s826; 5) Gui-
lherme Nogueira, a 8s181; 6)
Carlos sena, a 8s606.

Visite www.rkcracing.com.br

Fórmula 2

Felipe Drugovich disputou a Corrida de
Duplas da Stock Series antes da estreia

 em sua terceira temporada

César Ramos e Felipe Drugovich

No último final de semana,
um mês antes da abertura de sua
terceira temporada na Fórmula 2,
Felipe Drugovich conheceu mais
de perto a principal categoria do
automobilismo brasileiro, a Sto-
ck Car Series. No Autódromo
José Carlos Pace, em Interlagos,
na capital paulista, o paranaense
disputou a Corrida de Duplas, a
abertura do campeonato, a convi-
te do piloto gaúcho César Ramos,
da equipe Ipiranga Racing.

“No geral, foi um final de se-
mana bastante positivo. Me senti
bem nos treinos e consegui uma
boa adaptação ao carro logo no
início”, lembrou Felipe Drugovi-
ch, terceiro colocado no primei-
ro treino. “Era apenas minha se-
gunda vez em Interlagos e, além
da adaptação ao carro, fui me
ambientando também ao circui-

to”, completou o piloto, que até
novembro do ano passado com-
petira apenas no automobilismo
europeu depois de uma vitoriosa
carreira no kartismo brasileiro.

A inédita experiência de Fe-
lipe Drugovich na Stock Car Se-
ries foi considerada pelo piloto
da equipe holandesa MP Mo-
torsport na Fórmula 2 como um
momento marcante em sua car-
reira. “A Stock é uma categoria
muito profissional e ter tido a
chance de competir nela nes-
ta final de semana foi uma ex-
periência muito boa”, avaliou.

Na segunda-feira (14) Feli-
pe Drugovich voltou para a Eu-
ropa, onde começa sua prepara-
ção na MP Motorsport para o
início da temporada na Fórmula
2. Entre 2 e 4 de março, equipes
e pilotos participam de três dias

de testes coletivos no Bahrein,
mesmo local da etapa de abertu-
ra, marcada para 18 a 20 do mes-
mo mês, junto com a Fórmula 1.

Felipe Drugovich tem o
apoio de Drugovich Auto Peças,
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TCR South America

Pedro Aizza vive expectativa para
estreia da temporada em abril no Velocitta

Piloto vai acelerar um Hyundai Elantra
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Um dos pilotos mais jovens
do mundo a acelerar um carro
TCR, Pedro Aizza não vê a hora
de iniciar mais um novo e impor-
tante capítulo de sua carreira.

O curitibano, que completou
na última segunda-feira 17 anos
de idade, estará na temporada
2022 no grid do TCR South
America, a bordo de um dos
Hyundai Elantra da equipe CJ,

chefiada pelo engenheiro Carlos
Chiarelli.

Enquanto aguarda pela aber-
tura da temporada, marcada para
os dias 2 e 3 de abril, no autó-
dromo Velocitta, em Mogi Gua-
çu (SP), Aizza tem dedicado seu
tempo para os compromissos
com patrocinadores, visita à sede
da equipe e preparação física.

O piloto, que tem inúmeras

conquistas no kart e estreou nos
carros de turismo em 2021 fa-
turando o título da GT Sprint
Race Pro-Am, também ficou ani-
mado com o anúncio do calen-
dário da competição sul-ameri-
cana, que terá corridas no Bra-
sil, Argentina e Uruguai.

“Conheço as três pistas do
Brasil – Interlagos, Velocitta e
Goiânia – e também já andei em
Buenos Aires. As demais serão
novos desafios, mas pelas infor-
mações que já tive serão pistas
muito boas, bem estruturadas e
não vejo a hora de começarmos
a acelerar”, declarou Aizza.

“Entre as pistas brasileiras no
calendário, Goiânia é a minha
favorita. Claro que Interlagos é
sensacional, por suas caracterís-
ticas, por toda a sua história e o
que representa para o automobi-
lismo brasileiro. Mas Goiânia
foi onde fiz meu primeiro teste
completo com um carro de tu-
rismo e tem um traçado e estru-

tura fantásticos”, revelou.
Enquanto as provas não come-

çam, o piloto aproveita também para
se entrosar ainda mais com os
membros da equipe CJ, com quem
já disputou no ano passado uma pro-
va de TCR em Buenos Aires.

O TCR conta com diversos
campeonatos pelo mundo. O
mesmo carro que usamos aqui é
o modelo utilizado na Europa e
demais países. Todo esse poten-
cial da categoria, com a possibi-
lidade de iniciar uma carreira in-
ternacional, foi uma das razões
que nos levou a correr a compe-
tição”, finalizou Aizza.

Confira o calendário da tem-
porada 2022 do TCR South Ame-
rica: 2/3 de Abril: Velocitta (Bra-
sil); 30 de Abril / 1 de Maio: In-
terlagos (Brasil); 4/5 de Junho:
Goiânia (Brasil); 16/17 de Julho:
Uruguai; 27/28 de Agosto: Uru-
guai; 17/18 de Setembro: Argen-
tina; 8/9 de Outubro: Argentina;
5/6 de Novembro: Argentina.

que atua no ramo de peças para
caminhões e ônibus; da Jaloto &
Drugovich, destaque nacional no
segmento de transporte de car-
gas paletizadas; e da Stilo, fabri-
cante italiana de capacetes.


