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Confiança do comércio cai
em fevereiro, aponta CNC
Depois das altas verificadas
em dezembro e janeiro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu
1,2% em fevereiro, embora
ainda permaneça na zona de
confiança, com 119,3 pontos.
Os dados foram divulgados na
quarta-feira (16) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
De acordo com a CNC, a
taxa quase eliminou o crescimento de janeiro, de 1,4%. No acumulado do ano o aumento é de
0,2%. No mesmo bimestre do
ano passado, houve diminuição
de 2,7%. O Icec dessazonalizado
se manteve na zona de satisfa-

Petrópolis teve chuvas mais intensas
que em 2011, diz professor
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São Paulo faz semana de vacinação
contra covid-19 nas escolas
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Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

31º C
17º C
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Exportações do agro paulista
aumentam 9,5% em 2021
O Governador João Doria anunciou na quarta-feira (16) que o agronegócio paulista, em 2021, aumentou em 9,5% suas exportações em
relação a 2020, exportando um total de US$ 18,9 bilhões no ano. As
importações também aumentaram
em 10,6%, o que representa um valor de US$ 4,5 bilhões. Em 2020, a
produção do agronegócio em SP foi

de R$ 92 bilhões, enquanto em
2021 foi de R$ 122 bilhões, um
crescimento de 26%.
De acordo com dados do Instituto de Economia Agrícola
(IEA-APTA), da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, o
saldo da Balança Comercial Paulista foi de US$ 14,3 bilhões,
9,1% superior a 2020. Página 2

Esporte

Kartismo: AKSP abre
sua quarta temporada
em Interlagos
A Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) irá organizar pelo quarto ano consecutivo o seu campeonato de
Rental Kart no Kartódromo
Ayrton Senna, em Interlagos
(SP/SP). A etapa de abertura do
certame será nesta quinta-feira (17), a partir das 20 horas,
com provas para as categorias
Light, Sênior, Graduados e Elite, reunindo pelo menos 100
pilotos. Os atuais campeões
são Igor Pacanari (Light), Jorge Filipe (Sênior), Rodrigo
Oliveira (Graduados) e Alberto Otazú (Elite).
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DÓLAR
Comercial
Compra: 5,13
Venda:
5,13
Turismo
Compra: 5,15
Venda:
5,29

EURO
Enzo Fittipaldi

Dudu Barrichello disputa
temporada 2022 da FRECA
pela equipe Arden
Dudu Barrichello está
de casa nova para sua segunda temporada de monoposto no automobilismo
europeu. O piloto brasileiro de 20 anos de idade disputa novamente a FRECA
(Formula Regional Europe
by Alpine) neste ano, agora

pela tradicional equipe
britânica Arden.
Fundada em 1997 pelo
atual chefe da equipe Red
Bull na F1, Christian Horner,
a escuderia acumulou conquistas nas categorias de base
do automobilismo europeu
nos últimos 25 anos. Página 8

Brasileiros tentam índice para
o Mundial do Oregon na
Maratona de Sevilha

Os grids da AKSP estão cada vez mais cheios

Enzo Fittipaldi renova com
a Charouz Racing System
para a Fórmula 2 em 2022

Fonte: Climatempo

Compra: 5,84
Venda:
5,85
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A Charouz Racing System anunciou na quarta-feira (16) a renovação do acordo com Enzo Fittipaldi
para a próxima temporada de Fórmula 2. O piloto brasileiro completa o line-up da equipe tcheca em
2022 junto com Cem Bölükbasi,
anunciado no mês passado. Para Fittipaldi, esta será sua primeira temporada completa no campeonato,
tendo feito sua estreia no ano passado na etapa de Monza.
Enzo já se recuperou totalmente do acidente que sofreu no
ano passado na penúltima etapa
do circuito de rua de Jeddah, que
o viu terminar no hospital com o
calcanhar quebrado e o forçou a
perder a final da temporada em
Abu Dhabi.
Página 8
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Previsão do Tempo

Presidente diz que conversa
com Putin foi “profícua”
Quase 4 milhões de novos
negócios foram abertos em 2021

Foto/ Dutch Photo Agency

Os ministros das Relações
Exteriores, Carlos França, e da
Defesa, Braga Netto, participaram
na quarta-feira (16) de uma reunião com seus homólogos russos,
Sergey Lavrov e Sergey Shoygu,
em Moscou. Por se tratar de um
encontro entre quatro ministros,
dois de cada país, a reunião é classificada no formato 2+2.
Em declaração à imprensa,
o chanceler brasileiro disse
que o encontro entre os quatro ministros refletiu a maturidade das relações entre os
dois países.
“Hoje, com os ministros
Serguey Lavrov e Sergey Shoygu, discutimos três pontos, basicamente. Em primeiro lugar, discutimos parâmetros para implementar a parceria estratégica Brasil-Rússia no campo da pesquisa
e desenvolvimento de projetos
comuns na área da Defesa. Tratamos de temas da conjuntura internacional, sobretudo em nossas regiões e também abordamos
questões afetas ao Conselho de
Segurança das Nações Unidas”.
França disse ainda que a
Rússia é para o Brasil uma referência mundial em desenvolvimento tecnológico, sobretudo no âmbito da indústria de Defesa: “O Brasil privilegia oportunidades de
transferência de tecnologia e
suas parcerias internacionais
nesse setor de Defesa”.
Ainda de acordo com o
chanceler brasileiro, o general
Augusto Heleno (Ministro do
Gabinete de Segurança Institucional) e seu homólogo russo
firmaram um acordo de proteção mútua de informações
classificadas.
“É importante sublinhar
que esse acordo adequa o teor
desse instrumento internacional, além de acesso à informação no Brasil. A importância
desse entendimento bilateral é
de que devemos ter, então, uma
cooperação facilitada em tecnologia de ponta e áreas sensíveis”. (Agencia Brasil)

Entidades se mobilizam
para ajudar vítimas das
chuvas em Petrópolis

Foto/ André Santos

Brasil e Rússia
iniciam diálogo
político-militar
em formato 2+2

ção pelo oitavo mês seguido e
se igualou ao nível de setembro do ano passado.
Os três componentes do
indicador e os nove subfatores
apresentaram queda em fevereiro, pessimismo verificado
pela última vez em abril de
2021, quando o Icec registrou
taxa negativa de 6,4%, diante
do quadro de incertezas e restrições impostas pela pandemia
da covid-19, com o índice caindo para 95,7 pontos. Ao longo de 2021, houve oscilações
no índice, com tendência de
alta acompanhando a vacinação da população contra a
covid-19 e a reabertura do comércio.
Página 3

Adriana Aparecida da Silva
Em busca dos índices exigidos pelo World Athletics (WA)
e referendados pela Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt)
para a disputa do Mundial de Oregon, de 15 a 24 de junho, na cidade de Eugene, nos Estados
Unidos, atletas brasileiros competem no domingo (20) na Maratona de Sevilha, na Espanha. O
Brasil contará com nove representantes na competição – quatro no feminino e cinco no masculino. O objetivo é completar a
prova de 42,195 km, em menos de
2:11:30 entre os homens e de

2:29:30 entre as mulheres.
Alguns atletas experientes
vão participar. O maior exemplo é Paulo Roberto de Almeida Paula (São Paulo-SP), aos
42 anos, representante do Brasil nas Olimpíadas de Londres2012, Rio-2016 e Tóquio2021. Ele tem como melhor
resultado o sétimo lugar no
Campeonato Mundial de Moscou, em 2013.
“Ele treinou no Brasil até
dia 23 de janeiro e depois voltou para Portugal para finalizar
a preparação.
Página 8
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Estado de SP atinge 60% das crianças
imunizadas, o dobro dos EUA
Doria anunciou na quartafeira (16) que o avanço da vacinação infantil contra Covid19 no estado de São Paulo já
supera, em um mês, os números de países desenvolvidos e
chega quase ao dobro dos
EUA. Até o início da tarde da
quarta-feira (16), 60% do público de cinco a 11 anos de SP
já havia recebido a primeira
dose.
Nos EUA, a vacinação de
crianças atingiu apenas 32%
dessa população no país, apesar de ter começado em novembro de 2021, de acordo
com o site do Centro de Con-

trole de Doenças do país (https://covid.cdc.gov/coviddata-tracker/#vaccination-demographics-trends).
“Grande notícia, ultrapassamos 60% de crianças vacinadas em São Paulo. O avanço da vacinação infantil contra a Covid-19 aqui em SP é
um exemplo para o Brasil e
para o mundo. Superamos nações altamente desenvolvidas,
como Itália, Canadá e Austrália, e atingimos praticamente
o dobro de crianças imunizadas em relação aos EUA”, disse Doria.
Segundo o Vacinômetro de

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Vereadora Janaína Lima (expulsa pelo Novo) não vai negociar com nenhuma legenda por enquanto, uma vez que seu 2º mandato tá só começando. Em tempo : ela pode se filiar a um partido
sem representação, fato que lhe daria a liderança
.
PREFEITURA (São Paulo)
Ricardo Nunes tem agora a responsabilidade de resgatar antigos e preparar novos políticos pro MDB que tinha - até o final
da prefeitura de Mario Covas (1985) - políticos com grandes
histórias na Câmara paulistana e na Assembleia paulista
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Tão saindo pela culatra o tiro do ‘fogo amigo’ que quer
prejudicar a reeleição do mandato do deputado-presidente
Carlão Pignatari (PSDB). O caso tá num ‘grampo’ na operação ‘Raio X’, que teve CPI em 2019. Pignatari terá boa votação pelo Interior
.
GOVERNO (São Paulo)
Veteranos na política paulista, tão comparando a candidatura
do vice-governador Rodrigo Garcia (ex-DEM no PSDB do Doria) com a do vice do Montoro (MDB) em 1986. Orestes Quércia passou o mandato fazendo ‘campanha’ por todo o Interior
.
CONGRESSO (Brasil)
Os deputados federais e senadores que serão candidatos e seus partidos - precisam se ligar na parceria TSE e empresas que detém o Face, Insta, Twitter, Google, Youtube, ‘Zap’,
TikTok e Kwai. O Telegram tá fora. Vale terem bons advogados eleitorais ...
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Conforme antecipado pela nossa conta no Twitter, Bolsonaro afirmou - na Rússia de Putin - que “o mundo é nossa casa e
que DEUS está Acima de Todos”, uma mensagem de que os cristãos em todos os países lutam pela paz no planeta Terra
.
PARTIDOS
O dono do PSD - ex-prefeito de São Paulo Kassab retirou a
‘candidatura’ Presidencial do Pacheco, presidente do Senado,
abrindo a legenda pro governador gaúcho (ainda PSDB) Eduardo
Leite, cujo diferencial é ter assumido a sua homossexualidade
...
.
(Brasil)
... Ainda Kassab : em relação à candidatura do ex-governador
Marcio França (PSB) ao cargo, o ex-prefeito de São Paulo tem
tudo pra indicar uma candidatura pra vice na chapa 2018. Ambos
são contra federações partidárias do tipo ‘puxadinhos’
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Edson Fachin (Supremo Tribunal Federal) se prepara pra assumir o Tribunal Superior Eleitoral e depois entregar o comando das eleições 2022 pro Alexandre de Moraes. As Forças Armadas devem se pronunciar sobre segurança nas urnas eletrônicas
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - tornou-se referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia SP)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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SP (www.saopaulo.sp.gov.br),
o total de doses aplicadas na
campanha infantil era de 2,4
milhões às 13h desta quarta,
enquanto o público total dessa faixa etária é de cerca de 4
milhões de crianças.
Na Itália, as crianças começaram a ser vacinadas em
dezembro e a primeira dose já
foi aplicada em 36,27% do público-alvo
(https://
www.governo.it/it/cscovid19/
report-vaccini/). Na Austrália,
que a exemplo de São Paulo
passou a vacinar crianças em
janeiro, a dose inicial contra

a Covid-19 já chega a
47,62% entre o público de
cinco a 11 anos (https://
www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-vaccination-data-14february-2022).
O Canadá é o país com
percentual de crianças vacinadas mais próximo ao de
São Paulo. De acordo com
o governo canadense, a imunização infantil começou em
novembro e já protegeu
54,61% das crianças com a
primeira dose (https://
covid19tracker.ca/

vaccinationtracker.html).
No Brasil, as crianças de 5
anos e as imunossuprimidas
de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer,
enquanto as demais podem
ser protegidas pela Coronavac. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras
e eficazes.
Vacinômetro infantil e
pré-cadastro
As informações sobre a vacinação infantil em São Paulo
estão disponíveis no site Vacina
Já
(https://

www.vacinaja.sp.gov.br/) e
também no portal do Governo
do
Estado
(www.saopaulo.sp.gov.br).
Pelo Vacina Já, também é
possível fazer o pré-cadastro
para a vacinação infantil. A
medida é opcional e não é
um agendamento, mas agiliza o atendimento nos postos, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o site,
clicar no botão “Crianças até
11 anos” e preencher o formulário online.

Exportações do agro paulista
aumentam 9,5% em 2021
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (16)
que o agronegócio paulista, em
2021, aumentou em 9,5% suas
exportações em relação a 2020,
exportando um total de US$ 18,9
bilhões no ano. As importações
também aumentaram em 10,6%,
o que representa um valor de US$
4,5 bilhões. Em 2020, a produção do agronegócio em SP foi de
R$ 92 bilhões, enquanto em
2021 foi de R$ 122 bilhões, um
crescimento de 26%.
De acordo com dados do Instituto de Economia Agrícola
(IEA-APTA), da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, o

saldo da Balança Comercial Paulista foi de US$ 14,3 bilhões,
9,1% superior a 2020.
“O crescimento do agro em
SP neste último ano é muito expressivo, representa geração de
emprego, geração de renda, alta
performance, sobretudo no uso
de tecnologia, equipamentos
agrícolas, modernização no agro
e também na capacitação, formação e multiplicação de unidades
de agronegócio aqui em SP”,
disse Doria.
Os cinco principais setores
na exportação do agronegócio
estadual foram o sucroalcooleiro (US$ 6,5 bilhões), soja (US$

2,57 bilhões), carnes (US$ 2,53
bilhões), produtos florestais
(US$ 1,6 bilhões) e sucos (US$
1,5 bilhões), que representam
78,5% das exportações setoriais paulistas em 2021. Os principais países importadores dos
produtos agropecuários paulistas foram China, Estados Unidos
e União Europeia.
De acordo com pesquisadores do IEA, o setor sucroalcooleiro teve uma variação positiva
de 0,5% em relação a 2020, sendo o que açúcar representou
86,4% do montante exportado e
o álcool 13,6%. Já o setor da
soja teve crescimento de 24,4%

em 2021, sendo que 84,8% das
exportações foram de soja em
grãos.
No caso do setor de carnes,
houve um crescimento de 24,4%
das exportações em relação a
2020, sendo que a carne bovina
representou 85,4% das vendas
internacionais. Foi constatado
ainda um aumento de 9,4% das
exportações de produtos florestais e de 14% no setor de sucos.
O setor de café, tradicional produtor do agronegócio paulista,
ficou na sexta posição, com exportação de US$ 708,4 milhões
em 2021, uma alta de 15,7% em
relação a 2020.

São Paulo faz semana de vacinação
contra covid-19 nas escolas
Para aumentar a cobertura
vacinal de crianças de 5 a 11
anos de idade, o governo de São
Paulo vai promover uma semana de vacinação contra a covid19 nas escolas do estado, entre
os dias 19 e 25 de fevereiro. A
iniciativa será realizada em escolas públicas e privadas, mas
apenas nos municípios que aderirem à campanha. A ideia do
governo estadual é que as crianças sejam vacinadas no horário
escolar, mas as cidades serão as
responsáveis por definir a melhor estratégia de imunização.
Até este momento, o estado
de São Paulo já vacinou 2,4 milhões de crianças nessa faixa etária, o que representa 60% dessa
população. Para a coordenadora
do Plano Estadual de Imunização de São Paulo, Regiane de
Paula, é preciso que esse número cresça ainda mais.
Não haverá necessidade da

presença dos pais ou responsáveis durante a vacinação nas escolas. Eles só precisam assinar
um termo de concordância.
As vacinas que estão sendo
aplicadas em crianças são seguras e foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Elas impedem,
principalmente, que as pessoas
desenvolvam formas graves da
doença.
Segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, um estudo feito no Hospital Emílio Ribas demonstrou
que 86% das pessoas que morreram por causa da covid-19 não
tinham tomado nenhuma dose da
vacina ou completado o esquema vacinal.
Neste ano, os alunos da rede
estadual de educação de São Paulo vão precisar apresentar o
comprovante de vacinação contra a covid-19 ou um atestado

médico que comprove a contraindicação para a imunização. Os
responsáveis devem entregar o
documento durante o segundo
bimestre letivo. Segundo resolução da Secretaria de Educação,
os alunos não vacinados não serão impedidos de frequentar as
aulas. Entretanto, caso a documentação não seja apresentada
no prazo máximo de 60 dias, a
situação será relatada ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e às autoridades sanitárias
“para providências que couber”,
diz a resolução.
Um dos artigos do Estatuto
da Criança e Adolescente (ECA)
determina a obrigatoriedade da
vacinação das crianças em casos
recomendados pelas autoridades
sanitárias.
Aumento de mortes
Apesar dos casos de covid19 e internações pela doença

estarem em queda no estado, as
mortes continuam crescendo.
Segundo o secretário de Saúde
de São Paulo, uma parte desse
aumento se deve ao atraso na
inserção dos dados por parte dos
municípios. Outra parte se refere a pacientes que desenvolveram a forma grave da doença e
não conseguiram sobreviver.
O governo de São Paulo
alerta para que as pessoas continuem evitando aglomerações,
especialmente no período de
carnaval, e mantenham as medidas não farmacológicas - como
o uso de máscaras faciais e álcool em gel para higienização
das mãos.
A taxa de ocupação de leitos
de unidades de terapia intensiva
(UTI) no estado de São Paulo
está hoje em 64,5%, com 3.182
pessoas internadas em estado
grave e mais 4.797 pessoas em
enfermarias. (Agência Brasil)

SP prevê aplicar quarta dose
em idosos a partir de abril
Idosos acima de 60 anos e
que vivem no estado de São Paulo deverão receber a quarta dose
da vacina contra a covid-19 a
partir do dia 4 de abril. A informação foi dada na quarta-feira,
(16) pelo coordenador executivo do Centro de Contingência
do Coronavírus em São Paulo,
João Gabbardo.
Segundo ele, a quarta dose já
vem sendo aplicada na população imunossuprimida do estado,
mas o comitê científico vê a

necessidade também de que idosos tomem a quarta dose porque
nesse grupo há redução da capacidade imunológica.
“É baseado nisso que o comitê
científico entende que os idosos
também estão incluídos nesse grupo de imunodeprimidos. Eles passam por um processo em que há
redução de sua capacidade imunológica. Há uma redução no tempo
em que essas pessoas que são vacinadas ainda apresentam imunidade”.
De acordo com Gabbardo, a

imunização da quarta dose começará no dia 4 de abril, respeitando um cronograma baseado
na faixa etária.
“Vamos começar pelas pessoas acima dos 90 anos e vamos
reduzindo as faixas etárias até a
inclusão dos mais de 60 anos. O
cronograma será definido seguindo a disponibilidade de vacina”, disse ele.
O coordenador disse ainda
que a quarta dose será aplicada
com a vacina que estiver dispo-

nível no estado e a “que for orientada para a aplicação”.
Enquanto isso, disse ele, o
governo de São Paulo continua
buscando os mais de 2 milhões de
faltosos que não compareceram
para tomar a segunda ou terceira
doses de vacina contra a covid-19.
“As pessoas que não tomaram a segunda dose, devem tomar a segunda dose. Quem não
fez a terceira dose, deve tomar
a terceira dose”, enfatizou.
(Agência Brasil)

Butantan entrega hoje 10 milhões
de doses da CoronaVac
O Instituto Butantan vai entregar um lote com 10 milhões de
doses da vacina CoronaVac ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira, (17). A informação foi confirmada na quarta-feira, (16) pelo presidente do Butantan, Dimas Covas.
As doses, já envasadas e certificadas, serão utilizadas para a que a vacinação de crianças avance em outros estados brasileiros.
“Nós entregaremos a totalidade das 10 milhões de doses que já
saem hoje para os depósitos do
Ministério da Saúde. O contrato

foi assinado e, portanto, a liberação será imediata. Neste momento, estamos nos preparando para
fazer esta entrega amanhã de manhã”, explicou Covas.
A vacina CoronaVac contra a
covid-19 é produzida pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. A vacina é segura e
foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada em pessoas
acima dos 6 anos. Nos próximos
dias, o Instituto Butantan pretende solicitar à Anvisa que essa va-

cina possa também ser aplicada
em crianças acima dos 3 anos.
“Nos próximos 15 dias devemos completar o dossiê junto à Anvisa, solicitando a ampliação da vacinação para o público de 3 a 6 anos com a CoronaVac. Esperamos poder obter
essa autorização e ampliar a cobertura vacinal dessa faixa etária”, disse Covas.
Segundo Dimas Covas, o laboratório Sinovac já está se preparando para desenvolver uma
vacina específica contra a vari-

ante Ômicron. Os estudos clínicos, de acordo com ele, já se
iniciam neste mês de fevereiro
em Hong Kong.
“Na semana passada, a nossa
parceira Sinovac anunciou o desenvolvimento da vacina específica para a variante Ômicron, e
essa vacina deve entrar em estudo clínico ainda neste mês. O
estudo clínico deve se iniciar
em Hong Kong, na China. E nós
estamos nos preparando para fazer um braço desse estudo no
Brasil”, disse. (Agência Brasil)
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Entidades se mobilizam para ajudar
vítimas das chuvas em Petrópolis
Órgãos públicos e associações de diversos setores anunciaram medidas para reunir doações e ajudar no atendimento
às vítimas da chuva torrencial
que atingiu Petrópolis, na região
serrana do Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira (16). A tempestade causou destruição em
diversas localidades, com transbordamento de rios, deslizamentos de encostas e alagamentos.
Últimos informes dão conta de
78 mortes e número não informado de desaparecidos.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro organizou um mutirão com os juízes
para agilizar e ordenar os documentos necessários para a identificação e liberação de corpos
no Instituto Médico Legal
(IML). Por causa dos danos causados à infraestrutura da cidade,
os fóruns não funcionaram nesta quarta-feira, e os prazos processuais foram suspensos.
A Defensoria Pública do Es-

tado do Rio de Janeiro enviou
uma unidade móvel com defensores e servidores para o IML
com o objetivo de acompanhar
o trabalho de identificação dos
corpos. Além disso, foram montados postos de atendimento no
NPAs Centro (Rua Dr. Nelson de
Sá Earp, 254), no Fórum do Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 2001), no Fórum de Itaipava
(Estrada União e Indústria, 9900,
Itaipava) e no NPA de Itaipava
(Estrada União e Indústria,
11860, Itaipava). A população
também pode buscar orientação
da Defensoria Pública por meio
do número telefônico 129.
O IML de Petrópolis fica na
rua Vigário Corrêa, próximo ao
Hospital Alcides Carneiro, no
bairro de Corrêas, nº 1361-1351.
O acesso à área não foi atingido
por deslizamentos e está livre. A
população pode entrar em contato com órgão pelo número de
telefone (24) 2221-6892.
A sede da Defensoria Públi-

ca, no centro do Rio de Janeiro,
está recebendo doações de itens
de higiene pessoal, limpeza, alimentos e roupas infantis e para
adultos, além de água potável,
máscaras e álcool em gel. O endereço é Avenida Marechal Câmara, nº 314, portaria.
Prefeituras de municípios
também organizaram pontos de
coleta de doações para envio às
vítimas das chuvas em Petrópolis. Na capital, doações podem
ser entregues nas dez Coordenadorias de Assistência Social
(CAS), das 8h às 17h. O endereço de cada um dos pontos de
coleta do município do Rio
pode ser consultado na página da
Secretaria Municipal de Assistência Social. Em Cabo Frio e
Teresópolis, também foram organizados pontos de coleta de
doações em diferentes bairros.
A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) informou que
também está mobilizando seus

associados para a doação de alimentos e itens de higiene para
os sobreviventes da tragédia.
Pessoas que queiram doar podem entrar em contato com a
associação por meio do número (21) 2584-6339.
Além da doação de itens básicos, há mobilização também
para assistência psicológica aos
moradores da cidade. O Sesc RJ
disponibilizou o número telefônico (21) 3138-1189 para que
familiares e amigos de vítimas,
pessoas feridas e outros atingidos busquem atendimento psicológico. Ao entrar em contato, os
interessados passam por uma triagem e podem agendar um horário para atendimento.
O Sesc também está recebendo doações nas duas unidades
em Petrópolis (Sesc Nogueira e
Sesc Quitandinha), e outras seis
unidades do estado: Niterói, Teresópolis, Nova Friburgo, São João
de Meriti e no bairro da Tijuca, na
capital. (Agencia Brasil)

Confiança do comércio cai
em fevereiro, aponta CNC
Depois das altas verificadas
em dezembro e janeiro, o Índice
de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec) caiu 1,2% em
fevereiro, embora ainda permaneça na zona de confiança, com
119,3 pontos. Os dados foram divulgados na quarta-feira (16) pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
De acordo com a CNC, a taxa
quase eliminou o crescimento de
janeiro, de 1,4%. No acumulado
do ano o aumento é de 0,2%. No
mesmo bimestre do ano passado,
houve diminuição de 2,7%. O Icec
dessazonalizado se manteve na
zona de satisfação pelo oitavo mês
seguido e se igualou ao nível de
setembro do ano passado.
Os três componentes do indicador e os nove subfatores apresentaram queda em fevereiro, pessimismo verificado pela última
vez em abril de 2021, quando o
Icec registrou taxa negativa de
6,4%, diante do quadro de incertezas e restrições impostas pela

pandemia da covid-19, com o índice caindo para 95,7 pontos. Ao
longo de 2021, houve oscilações
no índice, com tendência de alta
acompanhando a vacinação da população contra a covid-19 e a reabertura do comércio.
O pessimismo no mês foi influenciado pelo aumento na energia elétrica e nos combustíveis;
o reajuste dos aluguéis; a
pressão nos preços no atacado; dificuldades de repasse
dos custos; consumo morno e
famílias endividadas; mercado
de trabalho em recuperação;
juros ascendentes e inflação.
“Nessas condições, as estimativas hoje são de baixo volume de
faturamento do comércio varejista
em 2022. Noutro sentido, promissoramente, tem-se as perspectivas de arrefecimento da inflação,
à medida que a política monetária
vem gerando efeitos desejados na
economia, em particular sobre a
atuação do comércio e a formação dos preços ao consumidor”,
explica a CNC.

A maior queda entre os componentes do Icec ocorreu nas expectativas empresariais dos comerciantes, com redução de
1,6%, impactada pela percepção
negativa da conjuntura sobre a
empresa (1,9%). O indicador das
condições atuais do empresário
teve queda de 1,4%, ficando em
100,4 pontos. Entre os subfatores, as condições da economia tiveram a maior variação, com queda de 2,4%.
Em termos regionais, o pessimismo foi disseminado por
todo o país. “Os comerciantes
da Região Sul apresentaram
maior queda da confiança
(1,7%), enquanto no Norte o
índice foi onde menos decresceu (0,5%)”, aponta a CNC.
Por porte de empresas, as de
menor porte ficaram em 119,2
pontos, com um nível de confiança abaixo das de maior porte, que
bateram 124,6 pontos. O subindicador das condições atuais do
empresário do comércio (Icaec)
ficou indiferente, por causa das

empresas de menor porte (100,3
pontos), enquanto as de médio e
grande portes ficaram com confiança em nível superior, nos
107,8 pontos.
Por categoria de uso, as empresas de bens duráveis tiveram
queda de 2,7% na confiança, devido à alta dos juros. Os segmentos de semiduráveis e o de não
duráveis caíram 0,3%. Com isso,
o Icaec dos não duráveis ficou em
100,4 pontos, o dos semiduráveis
chegou a 107,7 e o dos não duráveis foi de 100,4 pontos.
A intenção de investimentos
teve queda de 0,9%, com a diminuição da confiança em se implementar gastos de investimentos na
empresa que caiu 1,9%.
O subindicador de estoques
caiu 0,1% e ficou em 88,9 pontos, devido às dificuldades em calibrar o nível de produto com a
demanda. As intenções de contratação de pessoal caíram 0,4%, refletindo as expectativas para os
próximos meses da economia.
(Agencia Brasil)

Comprovantes para Imposto de Renda
devem ser enviados até dia 28
As empresas e instituições
financeiras têm até o próximo
dia 28 para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. Os informes são usados para
o preenchimento da declaração
do Imposto de Renda (IR) Pessoa Física 2022, cujo prazo de
entrega está previsto para começar em 2 de março.
O calendário de entrega da
declaração deste ano será divulgado pela Receita nos próximos
dias. Tradicionalmente, o prazo
começa no primeiro dia útil de
março e vai até o fim de abril.
Por causa da pandemia de covid19, o prazo final de entrega foi
adiado nos últimos anos. A declaração pôde ser entregue até
30 de junho em 2020 e 31 de
maio em 2021.
Em relação aos comprovan-

tes de rendimentos, os dados não
precisam ser enviados pelos
Correios. As empresas e as instituições financeiras podem
mandar as informações por email, divulgar links para serem
baixados na internet ou fazer a
divulgação em aplicativos para
dispositivos móveis. Os documentos de rendimento servem
para a Receita Federal cruzar
dados e verificar se o contribuinte preencheu informações erradas ou sonegou imposto.
Os documentos fornecidos
pelos empregadores devem conter os valores recebidos pelos
contribuintes no ano anterior,
assim como detalhar os valores
descontados para a Previdência
Social e o Imposto de Renda recolhido na fonte. Contribuições
para a Previdência Complementar da empresa e aportes para o

plano de saúde coletivo devem
ser informados, caso existam.
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem pegar os comprovantes na internet. O documento está disponível na página Meu INSS ou
no aplicativo de mesmo
nome disponível para os sistemas Android e iOS. O segurado deve digitar a mesma
senha para consultar os demais extratos. Caso não tenha
senha, basta seguir os passos informados pelo site.
Planos de saúde individuais
e fundos de pensão também são
obrigados a fornecer comprovantes, cujos dados serão usados
para o contribuinte deduzir valores cobrados no Imposto de
Renda. Os bancos e corretoras
devem informar valores de to-

das as contas correntes e investimentos. Caso o contribuinte
tenha conta em mais de uma instituição, deve obter os comprovantes de todas elas.
Se não receber os informes
no prazo, o contribuinte deve
procurar o setor de recursos
humanos da empresa ou o gerente da instituição financeira. Se
o atraso persistir, a Receita Federal pode ser acionada. Em
caso de erros ou de divergência
de dados, é necessário pedir
novo documento corrigido.
Se não receber os dados certos antes do fim de abril, dia
final de entrega da declaração,
o contribuinte não precisa
perder o prazo e ser multado.
É possível enviar versão preliminar da declaração e depois
fazer declaração retificadora.
(Agencia Brasil)

ANP divulga setores para 3º Ciclo
da Oferta Permanente de Concessão
Quatorze setores distribuídos em sete bacias no país serão ofertados no 3º Ciclo da
Oferta Permanente de Concessão (OPC), cuja sessão pública
está prevista para o dia 13 de
abril próximo. A decisão foi tomada em reunião da Comissão
Especial de Licitação (CEL) da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), realizada na terça-feira
(15). A divulgação dos setores e
bacias que compõem os blocos
exploratórios ocorreu na quarta-feira (16).
Dois setores estão localizados na Bacia do Espírito Santo;
um na Bacia de Pelotas; quatro
na Bacia Potiguar; três na Bacia
do Recôncavo; um na Bacia de
Santos; dois na Bacia SergipeAlagoas; e um na Bacia Tucano.
De acordo com as regras da

Oferta Permanente, os setores
definidos para um ciclo são
aqueles que receberam declarações de interesse de empresas
previamente inscritas, acompanhadas de garantia de oferta e
aprovadas pela Comissão Especial de Licitação. As licitantes
inscritas apresentaram declarações de interesse acompanhadas
de garantia de oferta para quaisquer setores constantes do edital
do 3º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão até o último dia
3. A partir de agora, elas terão prazo até 14 de março para apresentar novas declarações de interesse, acompanhadas de garantia de
oferta, para os setores já definidos para o 3º Ciclo da OPC.
Conforme informou a ANP, a
Oferta Permanente é um formato
de licitação para outorga de contratos de blocos exploratórios e

áreas com acumulações marginais
para exploração ou reabilitação e
produção de petróleo e gás natural. Esse formato prevê a oferta
contínua de campos devolvidos ou
em processo de devolução, de blocos ofertados em licitações anteriores e não arrematados ou devolvidos à Agência, além de novos blocos exploratórios em bacias terrestres em estudo na ANP.
Atualmente, existem duas
modalidades de Oferta Permanente: a Oferta Permanente de Concessão (OPC), que já está em seu
3º Ciclo; e a Oferta Permanente
de Partilha de Produção (OPP),
atualmente em fase de elaboração
dos instrumentos licitatórios.
A ANP esclareceu que a modalidade de licitação trazida pelos ciclos de Oferta Permanente evita que as empresas tenham
que esperar uma rodada de lici-

tações “tradicional” para ter
oportunidade de arrematar um
bloco ou área com acumulação
marginal, que passam a estar permanentemente em oferta. Além
disso, as companhias contam
com o tempo que julgarem necessário para estudar os dados
técnicos dessas áreas antes de
fazer uma oferta, sem o prazo
limitado do edital de uma rodada, ou leilão, normal.
A partir da aprovação de sua
inscrição no processo, a empresa pode declarar interesse em
qualquer setor ofertado no edital,
encaminhando essa declaração à
ANP, acompanhada de garantia de
oferta. A companhia deve, também, identificar todos os setores
em que tenha objetivo de apresentar ofertas na sessão pública que
será realizada posteriormente.
(Agencia Brasil)

Quase 4 milhões de novos
negócios foram abertos em 2021
A abertura de pequenos negócios no país bateu recorde
no ano passado, mostra levantamento divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Em 2021, mais de 3,9
milhões de empreendedores
formalizaram micro e pequenas empresas ou se registraram
como microempreendedores
individuais (MEIs).
O número representa crescimento de 19,8% em relação
a 2020, quando foram abertos
3,3 milhões de negócios. Em
relação a 2018, a expansão
chega a 53,9%. Naquele ano,
foram criados 2,5 milhões de
cadastros nacionais de pessoas jurídicas (CNPJ).
Segundo o Sebrae, ao mesmo tempo que a pandemia forçou muitas pessoas a irem para
o empreendedorismo por necessidade, ela também estimulou a busca desse meio de vida
por oportunidade. O órgão avalia que a tendência de crescimento continuará nos próximos anos.
Em 2020, o relatório Monitor do Empreendedorismo
Global (Global Entrepreneurship Monitor, em inglês) estimou que 50 milhões de brasileiros que ainda não empreendiam tinham planos de abrir o
próprio negócio nos próximos
três anos. Desse total, um terço teria a pandemia como principal motivação, mas dois terços têm tendência “natural”

para empreender. O relatório
foi elaborado pelo Sebrae e
pelo Instituto Brasileiro de
Qualidade e Produtividade
(IBPQ).
O Sebrae atribui o aumento da abertura de empresas à
redução da burocracia, proporcionada pela Lei de Liberdade
Econômica, de 2019, pela integração das juntas comerciais
e por melhorias no registro eletrônico simplificado de novas
empresas. O principal destaque
foi a consolidação da figura jurídica do microempreendedor
individual (MEI), que respondeu por 3,1 milhões de negócios abertos no ano passado, 80%
do total. Em 2018 e 2019, a categoria representava 75% dos
negócios criados.
Em 2021, foram abertas
682,7 mil microempresas
(17,35% do total), com faturamento de até R$ 360 mil por
ano, recorde da série histórica
para o segmento. Foram criadas 121,9 mil empresas de pequeno porte (2,65% do total).
A categoria inclui empresas
que faturam de R$ 360 mil a
R$ 4,8 milhões por ano.
A abertura de microempresas tem aumentado de forma
consistente ao longo dos anos.
De 540,6 mil em 2018, o número saltou para 579,3 mil em
2019 e 579,5 mil em 2020.
Em relação às pequenas empresas, o total passou de 75 mil
em 2018 para 94,3 mil em
2020. (Agencia Brasil)

Blocos da área do
pré-sal vão
a leilão na oferta
permanente
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou na quarta-feira (16) o pré-edital e as minutas
de contrato que estabelecem regras da licitação de 11 blocos localizados na área do pré-sal, dentro da Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP). Tanto o
pré-edital como as minutas de
contrato serão enviados ao Ministério de Minas e Energia para
aprovação.
A ANP lembrou que os blocos
Ágata, Água Marinha, Esmeralda,
Jade, Turmalina e Tupinambá estavam previstos para serem ofertados na 7ª e 8ª rodadas de partilha de produção, na Bacia de
Santos. Os cinco blocos restantes não foram arrematados
em rodadas de licitação de partilha da produção realizadas
pela ANP. São eles: Itaimbezinho (4ª Rodada de Partilha,
Bacia de Campos), Norte de
Brava (6ª Rodada de Partilha, Bacia de Campos), Bumerangue,
Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sagitário (6ª Rodada de Partilha, Bacia de Santos).
Segundo a ANP, oferta permanente é um formato de licitação
de outorga de contratos de exploração e produção de blocos exploratórios e de áreas com acumulações marginais, localizados
em quaisquer bacias terrestres ou
marítimas, para exploração ou reabilitação e produção de petróleo
e gás natural. Nesse formato, a
oferta de blocos exploratórios e
áreas com acumulações marginais

é contínua.
Até dezembro do ano passado, a oferta permanente era realizada exclusivamente em regime
de contratação por concessão,
sem possibilidade de inclusão de
áreas do pré-sal e, também, de áreas consideradas estratégicas, nos
moldes da Lei nº 12.351/2010,
cujo regime legal de contratação
é o de partilha de produção.
A Resolução do Conselho
Nacional de Política Energética
(CNPE) nº 27/2021, do dia 24 de
dezembro de 2021, suspendeu
essa limitação ao estabelecer que
os campos ou blocos situados no
polígono do pré-sal ou em áreas
estratégicas poderão ser licitados
no sistema de Oferta Permanente
mediante determinação específica do CNPE, com definição dos
parâmetros a serem adotados para
cada campo ou bloco.
No dia 5 de janeiro de 2022, a
Resolução CNPE nº 26/2021 autorizou a licitação de 11 blocos
no sistema de Oferta Permanente, sob o regime de partilha de produção, e aprovou os parâmetros
técnicos e econômicos do leilão.
A ANP informou ainda que os
blocos exploratórios a serem
oferecidos na Oferta Permanente de Partilha de Produção
(OPP) não têm relação com os
blocos oferecidos no 3º Ciclo
da Oferta Permanente de Concessão (OPC), que se encontra
em andamento e tem sessão pública de apresentação de ofertas marcada para o dia 13 de
abril. (Agencia Brasil)

Comunicado de Fato Relevante
A Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n° 1184, Conjunto 91, 9° andar, CEP
04548-004, inscrita no CNPJ 24.361.690/0001-72 (“Administradora”), na qualidade Administradora do
Credit Brasil Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial High
(“Fundo”), inscrito no CNPJ sob n° 17.030.581/0001-07, vem, pela presente, comunicar aos seus cotistas e
demais interessados que em 11 de fevereiro de 2022, a Liberum Ratings rebaixou a classificação de risco
de longo e de curto prazo das Cotas Subordinadas, Cotas Mezanino G, Cotas Mezanino H, Cotas Mezanino
I, e das Cotas Sênior da 3a Série e Cotas Sênior da 4a Série do Fundo. As Cotas Subordinadas tiveram o
rating de longo prazo rebaixado de CCC(fe) para CC(fe). As Cotas Mezanino G tiveram o rating de longo
prazo rebaixado de B(fe) para B-(fe) e o rating de curto prazo permaneceu inalterado. As Cotas Mezanino H
tiveram o rating de longo prazo rebaixado de CCC(fe) para CC(fe) e o rating de curto prazo permaneceu
inalterado. As Cotas Mezanino I tiveram o rating de longo prazo rebaixado de B(fe) para B-(fe) e o rating de
curto prazo rebaixado permaneceu inalterado. As Cotas Sênior da 3a Série tiveram o rating de longo prazo
rebaixado de BBB-(fe) para BB(fe) e o rating de curto prazo rebaixado de CP3(fe) para CP4(fe). As Cotas
Sênior da 4a Série tiveram o rating de longo prazo rebaixado de BBB-(fe) para BB(fe) e o rating de curto prazo
rebaixado de CP3(fe) para CP4(fe). As Cotas Sênior da 3a Série possuíam o rating inicial de longo prazo
classificado como A-(fe) e o rating de curto prazo classificado com CP2(fe), em 27 de fevereiro de 2020.Tendo
em vista que o Regulamento do Fundo dispõe que a redução do nível de classificação de risco de qualquer
das séries ou Classes de Cotas em circulação em 2 sub-níveis, é considerado Evento de Avaliação, e que
as Cotas Sênior da 3ª Série tiveram o rebaixamento de suas cotas em dois sub-níveis, a Administradora vem,
por meio desta, comunicar sobre a ocorrência do Evento de Avaliação. O referido Evento de Avaliação será
analisado pelos Cotistas em Assembleia Geral, que deliberará sobre a continuidade das atividades do
Fundo, ou se constituirá um Evento de Liquidação. O relatório de classificação de risco emitido pela Liberum
Ratings encontra-se disponível na página da rede mundial de computadores da Comissão de Valores
Mobiliários. Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: adm.fundos@liminedtvm.com.
br ou do telefone (11) 2846-1166. Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Limine Trust Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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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 Certificados 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
Certificados 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 fins de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratificação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº
12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de
Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre
a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora
e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo
com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso 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 específicos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.
br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima
informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução
de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos
gestaocra@grupogaia.com.br e 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 verificada em conformidade com os procedimentos acima
detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio
do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser
realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura
eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão
formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim
solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar
esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.
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 Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente
edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos
CRA (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia 09 de março de 2022, às 14h30 de forma
exclusivamente digital, inclusive para fins de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº
625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fim de deliberar sobre as
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratificação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no
CNPJ sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC
ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº
09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e
responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos
Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o
Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos
documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente assembleia. Em
conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que
enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para
spestruturacao@simplificpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia,
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de
atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando for representado
por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia, obedecidas as
condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à
realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.br/ri/
emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio da plataforma acima
informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, assinados pela plataforma
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o
horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade com os
procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares
dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos
CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via
D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e
da Assembleia. São Paulo, 14 de fevereiro de 2022. Gaia Impacto Securitizadora S.A.
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COMUNIDADE ECUMÊNICA DE SÃO PAULO

ENTIDADE MANTENEDORA DO MEMORIAL PARQUE DAS CEREJEIRAS - CNPJ. nº 00.000.699/0001-90
26 º LOTE - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
“COMUNIDADE ECUMÊNICA DE SÃO PAULO, portadora do CNPJ nº 00.000.699/0001-90, entidade mantenedora do cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, representada pela sua procuradora CEREJEIRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, situada nesta Capital, à Rua São
Benedito, nº 1.741 - CEP. 04735-004 - Alto da Boa Vista - São Paulo - SP, faz saber aos contratantes, cessionários e familiares interessados, abaixo relacionados, que, em conformidade com o disposto nos respectivos contratos de cessão de uso ou locação e com a legislação vigente, e em
CONSEQUÐNCIAªDAªEXTINÎÍOªDAªRELAÎÍOªCONTRATUALªPREVIAMENTEªNOTIlCADA ªOSªRESTOSªMORTAISªQUEªSEªENCONTRAMªSEPULTADOSªEªinumados nas respectivas gavetas serão exumados e guardados em ossuário geral, se não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente. Contrato 31089t,
cessionário FABIO EDUARDO DE MAGALHÃES E OU, sepultado FLAVIO LUIZ REZENDE LOPES, data do sepultamento 17/11/2013, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5506. Contrato 31854, cessionário MARIA ALDEILZA ALVES DA COSTA E OU, sepultado GEORGE ALVES FEITOSA, data do
sepultamento 09/04/2014, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5499. Contrato 31920, cessionário MAX DIAS PEIXOTO DA CUNHA, sepultado DIJALMA PEIXOTO DA CUNHA, data de sepultamento 19/04/2014, gaveta 08, quadra 03, jazigo 5499. Contrato 22508, cessionário MARCIA CRISTINA PEREIRA,
sepultado ROGÉRIO RIOS DOS SANTOS, data de sepultamento 31/07/2011, gaveta 4, quadra 10, jazigo 5186. Contrato 33509, cessionário GILENO CARVALHO SILVA, sepultado LOURISVALDO CARVALHO DA SILVA, data de sepultamento 09/03/2015, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5400.
Contrato 22211, cessionário VALDEIR RIBEIRO E OU, sepultado LEONARDO NUNES BARBOSA DE SANTANA, data de sepultamento 25/11/2010, gaveta 07, quadra 10, jazigo 5178, Contrato 17710, cessionário ZENILDA BORGES AZEVEDO E OU, sepultado LIDIA PEREIRA VENTURA, data
de sepultamento 30/08/2006, gaveta 03, quadra 10, jazigo 5101. Contrato 34771, cessionário ADRIANA BENTA DOS SANTOS, sepultado HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA, data de sepultamento 24/01/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5060. Contrato 33348, cessionário FANNY
ALVES DA CONCEIÇÃO, sepultado MARIA ROSA ALVES DE SOUZA, data de sepultamento 15/04/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5886. Contrato 33451, cessionário REINALDO SENA DOS SANTOS, sepultado BENEDITA DE SENA DOS SANTOS, data de sepultamento 06/05/2015, gaveta
06, quadra 03, jazigo 5984. Contrato 36298, cessionário ROBERTO NEVES DA SILVA E OU, sepultado HEITOR DIAS DA SILVA, data de sepultamento 06/06/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5504. Contrato 36329, cessionário ALAN DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA E OU, sepultado EDGAR DA
CONCEIÇÃO TEIXEIRA, data de sepultamento 25/07/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5502. Contrato 36632, cessionário JOSÉ SEVERINO DA SILVA, sepultado ANGELA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, data de sepultamento 20/07/2016, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5502. Contrato 34313,
cessionário FRANCISCO VIEIRA MACIEL, sepultado JOSÉ MACIEL LIMA, data de sepultamento 10/10/2015, gaveta 04, quadra 02, jazigo 5205. Contrato 32758, cessionário FLAVIO LUCIO DE SOUZA E OU, sepultado ANTONIO LUCIO DE SOUZA, data de sepultamento 19/09/2014, gaveta
05, quadra 03, jazigo 5972. Contrato 32835, cessionário NAIDE FERREIRA DIAS E OU, sepultado JORGE DIAS ROCHA, data de sepultamento 13/10/2014, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5876. Contrato 26129, cessionário RONALD WAGNER LIMA GUIMARÃES, Sepultado DAVID VAGNER LIMA
GUIMARÃES, data de sepultamento 18/11/2012, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3805. Contrato 33633, cessionário VANESSA CARVALHO MENDES, Sepultado BALBINA DO CARMO RODRIGUES, data de sepultamento 05/06/2015, gaveta 07, quadra 03, jazigo 6151. Contrato 33653, cessionário
CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA, Sepultado IVANI BERNARDO BRITO DE OLIVEIRA data de sepultamento 08/06/2015, gaveta 05, quadra 03, jazigo 5403. Contrato 33680, cessionário VALDENILSON PEREIRA ALENCAR, Sepultado MARILANDE PEREIRA ALENCAR, data de sepultamento
16/06/2015, gaveta 07, quadra 03, jazigo 5403. Contrato 22630, cessionário MODESTO RIBEIRO FILHO E OU, Sepultado HILDA RIBEIRO DOS SANTOS, data de sepultamento 21/10/2011, gaveta 04, quadra 10, jazigo 5215. Contrato 22652, cessionário DILMA JESUS FREITAS, Sepultado
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE FREITAS, data de sepultamento 06/11/2011, gaveta 03, quadra 03, jazigo 5025. Contrato 22691T, cessionário MARIO APARECIDO MORATA E OU, sepultado VALQUÍRIA DOS SANTOS MORATA, data do sepultamento 06/12/2011, gaveta 07, quadra 10, jazigo
5023. Contrato 22720, cessionário EVERTON ALVES MACHADO, sepultado CRISTIANO DA SILVA, data do sepultamento 25/12/2011, gaveta 07, quadra 10, jazigo 4012. Contrato 22824, cessionário JOEL SOARES E OU, sepultado MARIA ANTONIA ANICETA MOREIRA, data de sepultamento
15/03/2012, gaveta 04, quadra 10, jazigo 3618. Contrato 36800, cessionário KARINA BRANDÃO DE OLIVEIRA sepultado MAURI DA SILVA BRANDÃO, data de sepultamento 13/09/2016, gaveta 5, quadra 02, jazigo 5802. Contrato 36907, cessionário ANDREA ELEUTERIO DE JESUS ADRIANO
E OU, sepultado ALCIDES BARBOSA DE JESUS, data de sepultamento 12/08/2016, gaveta 02, quadra 02, jazigo 5200. Contrato 32085, cessionário ANDREA PAULA ASSIS DE MELO MARQUES, sepultado JOÃO TARCISIO DE OLIVEIRA MELO, data de sepultamento 16/05/2014, gaveta 05,
quadra 03, jazigo 5625, Contrato 32141, cessionário CARLOS ALBERTO COLAS TUROLLA, sepultado JOÃO DAVELLO, data de sepultamento 24/05/2014, gaveta 07, quadra 03, jazigo 5625. Contrato 26365, cessionário JOSÉ ATENILDO ANEMESIO DE SOUZA, sepultado RENATA DA SILVA
FERREIRA, data de sepultamento 03/06/2013, gaveta 06, quadra 10, jazigo 2818. Contrato 38086, cessionário JULIO CESAR FERREIRA GANDRA E OU, sepultado JAIME FERNANDO XAVIER, data de sepultamento 15/09/2017, gaveta 02, quadra 02, jazigo 5192. Contrato 26446, cessionário
FRANCISCO JOSIMAR MENDES E OU, sepultado FRANCISCO DE ASSIS MENDES, data de sepultamento 27/07/2013, gaveta 01, quadra 10, jazigo 4931. Contrato 00026495T, cessionário ANDERSON LEVINO MACHADO, sepultado JOANICE DA CONCEIÇÃO LEVINO, data de sepultamento
20/08/2013, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5368. Contrato 00019585T, cessionário CLEIDE OLIVEIRA BARBOSA CASTRO, sepultado CLEMILDA MACIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, data de sepultamento 17/03/2013, gaveta 03, quadra 10, jazigo 3211. Contrato 33082, cessionário MANOEL SOUZA
DE JESUS, sepultado ROSENITA PEREIRA DA PAIXÃO DE JESUS, data de sepultamento 11/02/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5529. Contrato 3400, cessionário ALEX PAULO DE OLIVEIRA E OU, sepultado ISAÍAS PAULO DE OLIVEIRA, data de sepultamento 07/08/2015, gaveta 07,
quadra 02, jazigo 5658. Contrato 34008, cessionário ALEXSANDRO OLIVEIRA MACEDO, sepultado GIVALDO PEREIRA MACEDO, data de sepultamento 10/08/2015, gaveta 04, quadra 02, jazigo 5658. Contrato 31578, cessionário ROSITANIA BEZERRA DA SILVA, sepultado SEVERINO
CELESTINO DA SILVA, data de sepultamento 18/02/2014, gaveta 03, quadra 03, jazigo 5494. Contrato 32329, cessionário LEANDRO NEVES VIEIRA, Sepultado MIUZA DIAS DAS NEVES, data de sepultamento 02/07/2014, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5501. Contrato 32420, cessionário JESIEL
ANTONIO DE SOUSA, sepultado NILO MANOEL DO NASCIMENTO, data do sepultamento 17/07/2014, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5767. Contrato 36944, cessionário JOSINELHA TOMÉ DOS SANTOS, sepultado SOPHIA VITORIA TOME CASEMIRO RODRIGUES, data de sepultamento
10/09/2016, gaveta 07, quadra 02, jazigo 5052. Contrato 36947, cessionário ANTONIA IRACI DA SILVA, sepultado LUCIMAR DE ARAUJO SANTANA, data de sepultamento 11/09/2016, gaveta 4, quadra 02, jazigo 5052. Contrato 36990, cessionário MAYARA APARECIDA DE BRITO, sepultado
BENEDITA ROSA DE SOUZA, data de sepultamento 04/09/2016, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5052. Contrato 36991, cessionário PEDRO FRANCISCO SILVESTRE SANTIAGO, sepultado RAIMUNDA SILVESTRE SANTIAGO, data de sepultamento 04/09/2016, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5052,
Contrato 37452, cessionário VERONICA TAUIL, sepultado ELIZABETE TAUIL, data de sepultamento 20/01/2017, gaveta 02, quadra 02, jazigo 5045. Contrato 37456, cessionário WAGNER ARCANJO DE SOUZA E OU, sepultado GEOVANNA DE SOUZA data de sepultamento 23/01/2017, gaveta
03, quadra 02, jazigo 5045. Contrato 37464, cessionário FERNANDO CAVALCANTE DE SOUZA, sepultado FATIMA MARIA ARAUJO CAVALCANTE, data de sepultamento 02/02/2017, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5045. Contrato 37475, cessionário JOSÉ SOUZA COUTINHO, sepultado ROSÁLIA
CARDIM COUTINHO, data de sepultamento 17/02/2017, gaveta 07, quadra 02, jazigo 5195. Contrato 37478, cessionário VILSON MAGNO DOS SANTOS CARDOSO E OU, sepultado MARIA NEUZA DOS SANTOS CARDOSO, data de sepultamento 19/02/2017, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5195.
Contrato 37423, cessionário LAERSON DE ALBUQUERQUE SILVA, sepultado LUZIA JOSEFA DE SOUZA, data de sepultamento 03/04/2017, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5497. Contrato 38026, cessionário MARIO LOURENÇO XAVIER, sepultado TIAGO DA SILVA XAVIER, data de sepultamento
14/05/2017, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5648. Contrato 38040, cessionário CHARLES HENRIQUE FERREIRA DIAS DA SILVA, sepultado MARIELLY SOPHIA DIAS SANTOS, data de sepultamento 06/06/2017, gaveta 05, quadra 02, jazigo 5800. Contrato 38096, cessionário LORELAY MARCELLA
PISTORE YOKOTA, sepultado AGNALDO DOS SANTOS BARROS, data de sepultamento 29/09/2017, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5192. Contrato 38139, cessionário ROGÉRIO ALVES, sepultado ANA KETHELLYN HELLOA LIMA ALVES, data de sepultamento 11/11/2017, gaveta 02, quadra
02, jazigo 5795. Contrato 38144, cessionário ANGELA FRANCINETE CABRAL PEREIRA, Sepultado IDELFONSO CABRAL PEREIRA FILHO, data de sepultamento 15/11/2017, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5795. Contrato 8526, cessionário VALTER CESAR BENEDETTI, sepultado NELSON
ENIO BENEDETTI, data de sepultamento 10/04/1995, gaveta 1, quadra 06, jazigo 339. Contrato 8148, cessionário SALVINA DA SILVA BELLANI, sepultado CARLITO DOS SANTOS, data de sepultamento 19/09/2010, gaveta 02, quadra 10, jazigo 1477. Contrato 8148, cessionário SALVINA DA
SILVA BELLANI, sepultado GERALDO FELISBERTO DA SILVA, data de sepultamento 03/09/2009, gaveta 02, quadra 10, jazigo 1477. Contrato 8148, cessionário SALVINA DA SILVA BELLANI, sepultado WALTER BELLANI, data de sepultamento 22/10/1998, gaveta 01, quadra 10, jazigo 1477.
Contrato 5225, cessionário CARMEN APARECIDA PINTO E OU (FALECIDA), sepultado JOSÉ DELPHINO MARTINS, data de sepultamento 05/12/1997, gaveta 01, quadra 07, jazigo 814A, Contrato 9709, cessionário TEREZA ALEIXO DA CONCEIÇÃO, sepultado ADILSON DIAS FERRAZ, data
de sepultamento 23/06/2004, gaveta 01, quadra 07, jazigo 1691. Contrato 5375, cessionário KARIN CRISTINA MIRANDA, sepultado EURIDES DE SOUZA MIRANDA data de sepultamento 11/05/2012, gaveta 03, quadra 06, jazigo 296. Contrato 5375, cessionário KARIN CRISTINA MIRANDA,
sepultado EPITACIO ALVES MIRANDA data de sepultamento 05/11/1994, gaveta 02, quadra 06, jazigo 296. Contrato 5375, cessionário KARIN CRISTINA MIRANDA, sepultado MARCIO SOUZA MIRANDA data de sepultamento 23/08/1994, gaveta 01, quadra 06, jazigo 296. Contrato 19709,
cessionário ELIZEIA DA CUNHA ALVARENGA, sepultado HIDEKI GOTO, data de sepultamento 19/11/2008, gaveta 01, quadra 10, jazigo 4750. Contrato 339, cessionário HERMANY DE SOUZA ROBERTO, sepultado JESSICA JESUS MENDES, data de sepultamento 28/09/2001, gaveta 03,
quadra 06, jazigo 257. Contrato 339, cessionário HERMANY DE SOUZA ROBERTO, sepultado BENEDITO LUIZ DA SILVA, data de sepultamento 01/09/1995, gaveta 02, quadra 06, jazigo 257. Contrato 339, cessionário HERMANY DE SOUZA ROBERTO, sepultado ANA CLAUDIA DE MELO,
data de sepultamento 15/06/1995, gaveta 1, quadra 06, jazigo 257. Contrato 18427, cessionário NELSON BENEDITO SANTANA LOPES, sepultado MARIA CONCEIÇÃO SANTANA, data de sepultamento 14/05/2008, gaveta 07, quadra 10, jazigo 4741. Contrato 12173, cessionário GENECI
RODRIGUES DA SILVA, sepultado CLAUDIOMIR SANSON, data de sepultamento 10/11/2005, gaveta 02, quadra 07, jazigo 4220. Contrato 12173, cessionário GENECI RODRIGUES DA SILVA, sepultado CLOVIS MAYKOW VENTURA, data de sepultamento 30/05/2002, gaveta 01, quadra 07,
jazigo 4220. Contrato 17680, cessionário NEIDE SOARES DA SILVA, sepultado JANILTON SOARES DA SILVA, data de sepultamento 16/07/2006, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3540. Contrato 17680, cessionário NEIDE SOARES DA SILVA, sepultado CAROLINE SOUZA DE JESUS, data de
sepultamento 01/01/2009, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3540. Contrato 14074, cessionário SANDRA FERREIRA DA SILVA, sepultado CLAUDIO RODRIGUES DS SANTOS, data de sepultamento 28/05/2013, gaveta 02, quadra 03, jazigo 3106. Contrato 14074, cessionário SANDRA FERREIRA DA
SILVA, sepultado ONOFRE PEREIRA NETO, data de sepultamento 16/04/2004, gaveta 01, quadra 03, jazigo 3106. Contrato 5527, cessionário JOSUE PEREIRA DA SILVA, sepultado AVANI ELESIARIO DE ALMEIDA, data de sepultamento 18/09/2011, gaveta 03, quadra 10, jazigo 1302. Contrato
5527, cessionário JOSUE PEREIRA DA SILVA, sepultado JOSAFA NUNES, data de sepultamento 10/12/2000, gaveta 02, quadra 10, jazigo 1302. Contrato 5527, cessionário JOSUE PEREIRA DA SILVA, sepultado ELIZA ELIZIARIO, data de sepultamento 28/04/2000, gaveta 1, quadra 10, jazigo
1302. Contrato 673, cessionário EVA PEREIRA (FALECIDA), sepultado LAZARA PEREIRA, data de sepultamento 19/11/2000, gaveta 02, quadra 06, jazigo 142A. Contrato 673, cessionário EVA PEREIRA (FALECIDA), sepultado MADALENA PEREIRA ALEIXO, data de sepultamento 02/03/1997,
gaveta 01, quadra 06, jazigo 142A. Contrato 673, cessionário EVA PEREIRA (FALECIDA), sepultado IZAIAS PEREIRA, data de sepultamento 22/01/1996, gaveta 01, quadra 06, jazigo 142A. Contrato 10889, cessionário SOLANGE MARIA DE PAIVA E/OU, sepultado CORINA MARIA DA SILVA,
data de sepultamento 09/01/2005, gaveta 02, quadra 07, jazigo 1907. Contrato 10889, cessionário SOLANGE MARIA DE PAIVA E/OU, sepultado FRANCISCO JOSÉ DE PAIVA, data de sepultamento 22/01/2002, gaveta 01, quadra 07, jazigo 1907. Contrato 10889, cessionário SOLANGE MARIA
DE PAIVA E/OU, sepultado ORLEANES JOSÉ DE PAIVA, data de sepultamento 28/09/2001, gaveta 01, quadra 07, jazigo 1907. Contrato 00010903T, cessionário CELSO DE SOUZA, Sepultado JOÃO BAPTISTA DE SOUZA, data de sepultamento 15/05/2013, gaveta 03, quadra 10, jazigo 3885.
Contrato 00010903T, cessionário CELSO DE SOUZA, Sepultado LURDES DE SOUZA, data de sepultamento 24/06/2008, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3885. Contrato 00010903T, cessionário CELSO DE SOUZA, Sepultado JOSÉ VELOSO, data de sepultamento 10/10/2007, gaveta 01, quadra 10,
jazigo 3885. Contrato 00010903T, cessionário CELSO DE SOUZA, Sepultado MACIONILA LOURENÇO VELOSO, data de sepultamento 03/12/2003, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3885. Contrato 00016160T, cessionário EFIGENIA DE SOUZA ALBANO, sepultado FÁTIMA ALBANO MENEZES,
data de sepultamento 12/02/2007, gaveta 03, quadra 10, jazigo 1966. Contrato 00016160T, cessionário EFIGENIA DE SOUZA ALBANO, sepultado ESMERIA DE SOUZA ELBANO, data de sepultamento 11/12/2009, gaveta 02, quadra 10, jazigo 1966. Contrato 00016160T, cessionário EFIGENIA
DE SOUZA ALBANO, sepultado ANTÓNIO ALBANO, data de sepultamento 11/08/2008, gaveta 01, quadra 10, jazigo 1966. Contrato 00022042T, cessionário PRISCILA ALVES DE SOUZA, sepultado IRAMECIA, data de sepultamento 19/05/2010, gaveta 01, quadra 10, jazigo 5110. Contrato 17827,
cessionário OZEAS OLIVEIRA DOS SANTOS, sepultado AMELIA OLIVEIRA SILVA, data de sepultamento 19/11/2006, gaveta 01, quadra 10, jazigo 2542. Contrato 17873, cessionário JOSÉ NETO FERREIRA, sepultado LEANDRO ALVES COSTA, data de sepultamento 11/02/2007, gaveta 01,
quadra 10, jazigo 2555. Contrato 18016, cessionário WALDEMAR COSTA MENDES, sepultado MARIA FRANCISCA ALVES, data de sepultamento 12/12/2012, gaveta 01, quadra 09, jazigo 3833. Contrato 8247, cessionário FRANCISCA ALVES DOS SANTOS FILHO E/OU, sepultado CARLA
SANTOS DA SILVA, data de sepultamento 18/11/2001, gaveta 03, quadra 06, jazigo 180. Contrato 8247, cessionário FRANCISCA ALVES DOS SANTOS FILHO E/OU, sepultado LUCAS FRANCISCO ALEXSANDER S. D SANTOS, data de sepultamento 26/08/1998, gaveta 02, quadra 06, jazigo
180. Contrato 8247, cessionário FRANCISCA ALVES DOS SANTOS FILHO E/OU, sepultado CARLOS DOS SANTOS, data de sepultamento 17/07/1996, gaveta 01, quadra 06, jazigo 180. Contrato 18994, cessionário MARIA SOARES GAIA, sepultado CLEONICE SOARES DE SOUZA, data de
sepultamento 05/09/2008, gaveta 06, quadra 10, jazigo 4747. Contrato 26180, cessionário FLAVIO MESSIAS DOS SANTOS, sepultado ELIEDE NUNES DE SOUZA, data de sepultamento 27/12/2012, gaveta 08, quadra 10, jazigo 4800. Contrato 6843, cessionário ANA ANGELICA SANTANA PEREZ,
sepultado MARIA TELMA SANTANA, data de sepultamento 01/01/1999, gaveta 01, quadra 07, jazigo 671. Contrato 8922, cessionário ADEVANE VIEIRA DA SILVA, sepultado LUCIMARA LIMA DA SILVA, data de sepultamento 10/11/2010, gaveta 02, quadra 07, jazigo 2575. Contrato 8922,
cessionário ADEVANE VIEIRA DA SILVA, sepultado MARIA ANTONIA LEUTERIO LIMA, data de sepultamento 07/08/2003, gaveta 01, quadra 07, jazigo 2575. Contrato 22668, cessionário MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, sepultado IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, data de sepultamento
06/12/2013, gaveta 02, quadra 10, jazigo 2065. Contrato 22668, cessionário MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, sepultado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, data de sepultamento 14/11/2011, gaveta 01, quadra 10, jazigo 2065. Contrato 32053, cessionário KELLY DA SILVA ROCHA OLIVEIRA (FALECIDA),
sepultado LUZIA MARIA DA SILVA, data de sepultamento 12/05/2014, gaveta 05, quadra 03, jazigo 5380. Contrato 9144, cessionário IZAIAS PEREIRA TIBURCIO, sepultado TEREZINHA PEREIRA TIBURCIO, data de sepultamento 15/07/2012, gaveta 02, quadra 10, jazigo 623. Contrato 9144,
cessionário IZAIAS PEREIRA TIBURCIO, sepultado MANOEL TIBURCIO, data de sepultamento 08/12/2013, gaveta 01, quadra 10, jazigo 623. Contrato 26492, cessionário DANIEL SANTANA SILVA E/OU, sepultado MARIA ANUNCIADA DE SANTANA, data de sepultamento 17/08/2013, gaveta
01, quadra 09, jazigo 4987. Contrato 19588, cessionário ANA LUCIA DE SOUZA SILVA, sepultado IDELSONSIO MALAQUIAS DE SOUZA, data de sepultamento 07/02/2009, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3391. Contrato 1112, cessionário MARISA SOUZA SANTOS, sepultado MANOEL BORGES
DE JESUS, data de sepultamento 27/09/2001, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3131A. Contrato 1530, cessionário ELEUSA ESTEVES SANT´ANNA, sepultado MERCEDES ESTEVES SANT´ANNA, data de sepultamento 21/08/2007, gaveta 01, quadra 09, jazigo 216. Contrato 1530, cessionário
ELEUSA ESTEVES SANT´ANNA, sepultado APPARECIDO SANT´ANNA, data de sepultamento 03/02/2004, gaveta 01, quadra 09, jazigo 216. Contrato 11460, cessionário ADAILTON MOREIRA FERREIRA, sepultado MARIA HELENA BASQUES DE ABREU, data de sepultamento 01/02/2011,
gaveta 03, quadra 10, jazigo 3311. Contrato 11460, cessionário ADAILTON MOREIRA FERREIRA, sepultado NAIR PEDRINA ROVINA, data de sepultamento 29/02/2004, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3311. Contrato 11460, cessionário ADAILTON MOREIRA FERREIRA, sepultado JULIO
FERREIRA SANTOS, data de sepultamento 09/11/2000, gaveta 01, quadra 10, jazigo 3311. Contrato 9865, cessionário JAIRO ASTOLFO FERNANDO, sepultado ANGELA MARIA, data de sepultamento 01/01/2000, gaveta 01, quadra 07, jazigo 888. Contrato 9865, cessionário JAIRO ASTOLFO
FERNANDO, sepultado LUIZ DECIMO DA SILVA, data de sepultamento 20/06/1998, gaveta 01, quadra 07, jazigo 888. Contrato 32267, cessionário FRANCISCO CARLOS MARQUES DA SILVA, Sepultado FRANCISCO FELIPE DA SILVA, data de sepultamento 20/06/2014, gaveta 01, quadra 03,
jazigo 4380. Contrato 13215, cessionário DAMIANA PEQUENA DA SILVA, Sepultado SEBASTIÃO LAURENTINO DA SILVA, data de sepultamento 29/02/2012, gaveta 03, quadra 09, jazigo 3272. Contrato 13215, cessionário DAMIANA PEQUENA DA SILVA, Sepultado ALFREDO JOAQUIM DE
SOUZA, data de sepultamento 03/12/2015, gaveta 02, quadra 09, jazigo 3272. Contrato 13215, cessionário DAMIANA PEQUENA DA SILVA, Sepultado KAYKY SANTOS DA SILVA, data de sepultamento 27/04/2004, gaveta 01, quadra 09, jazigo 3272. Contrato 17212, cessionário CLEIDE DE
CERQUEIRA, Sepultado MARTINHA DO CARMO, data de sepultamento 23/05/2013, gaveta 02, quadra 10, jazigo 4125. Contrato 17212, cessionário CLEIDE DE CERQUEIRA, Sepultado CONSTANÇA DO CARMO CERQUEIRA, data de sepultamento 21/07/2006, gaveta 01, quadra 10, jazigo
4125. Contrato 00017371T, cessionário MARILENE ANDRADE DIAS, Sepultado JOSÉ SECUNDINO DE ANDRADE, data de sepultamento 11/06/2010, gaveta 07, quadra 10, jazigo 4580. Contrato 32581, cessionário EZEQUIEL RAMOS LISBOA DOS SANTOS E OU, sepultado WALDETE RAMOS
LISBOA, data de sepultamento 14/04/2015, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5390. Contrato 32581, cessionário EZEQUIEL RAMOS LISBOA DOS SANTOS E OU, sepultado PEDRO LISBOA, data de sepultamento 16/08/2014, gaveta 06, quadra 03, jazigo 5390. Contrato 13840, cessionário
ANTONIO CARLOS SANTOS, sepultado ALCIDES SANTOS, data de sepultamento 19/08/2007, gaveta 01, quadra 09, jazigo 3766. Contrato 13840, cessionário ANTONIO CARLOS SANTOS, sepultado JOSEFINA VINACIO SANTOS, data de sepultamento 03/07/2013, gaveta 02, quadra 09,
jazigo 3766. Contrato 38300, cessionário MONICA RODRIGUES DE SOUZA, Sepultado RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, data de sepultamento 15/04/2018, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5040. Contrato 34652, cessionário FABIO DA CRUZ NASCIMENTO, Sepultado PEDRO MENDES DO
NASCIMENTO, data de sepultamento 07/12/2015, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5358. Contrato 33429, cessionário DANILO RODRIGUES SILVA, Sepultado WILSON RODRIGUES SILVA, data de sepultamento 29/04/2015, gaveta 05, quadra 03, jazigo 5984. Contrato 26002, cessionário RODRIGO
ALVES DE SOUZA, Sepultado LUZIA ALVES DE SOUZA, data de sepultamento 21/07/2012, gaveta 02, quadra 10, jazigo 2827. Contrato 26012, cessionário ORLANDO DA CONCEIÇÃO GOMES, Sepultado MANUEL CONCEIÇÃO GOMES, data de sepultamento 04/08/2012, gaveta 01, quadra
10, jazigo 2824. Contrato 36596, cessionário ERIVELTON NOGUEIRA SANTOS, Sepultado IRINEU GOMES DA SILVA, data de sepultamento 14/07/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5653. Contrato 34926, cessionário MARIA DO SOCORRO DA SILVA CLAUDINO E OU, Sepultado JOSÉ
WILSON RIBEIRO DE SOUZA, data de sepultamento 07/03/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5361. Contrato 22924, cessionário MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OU, sepultado MARCELO PEREIRA DA SILVA, data de sepultamento 28/05/2012, gaveta 05, quadra 10, jazigo 3220. Contrato
34253, cessionário TARCIANA ROGERIO DE OLIVEIRA, sepultado MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, data de sepultamento 29/09/2015, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5205. Contrato 34275, cessionário SIDNEI CRISTIANO DOS SANTOS E OU, sepultado SANDRO CRISTIANO DOS
SANTOS, data de sepultamento 01/10/2015, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5205. Contrato 32757, cessionário CLAYTON DE ASSIS VIEIRA E OU, Sepultado JOSÉ MARIA VIEIRA RUBIM, data de sepultamento 18/09/2014, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5971. Contrato 32759, cessionário EDVALDO
ALMEIDA SOARES DE SOUZA, Sepultado FRANCISCO SOARES DA SILVA, data de sepultamento 21/09/2014, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5972. Contrato 26111, cessionário KAREN APARECIDA JUSTINO SIMPLICIO, Sepultado ANTONIO JORGE DA SILVA, data de sepultamento
01/11/2012, gaveta 07, quadra 10, jazigo 3994. Contrato 26114, cessionário GLEIDES ROSE SANTOS, Sepultado MARIA HELENA SANTOS, data de sepultamento 03/11/2012, gaveta 08, quadra 10, jazigo 3994. Contrato 26161, cessionário HELTON JONH SIDNEY RIBEIRO E OU, Sepultado
MARIA HELENA RIBEIRO, data de sepultamento 16/12/2012, gaveta 08, quadra 10, jazigo 3799. Contrato 34991, cessionário MARIA AMÉLIA TOMAZ MORELLI, Sepultado LOURIVAL SERGIO ROSA, data de sepultamento 03/04/2016, gaveta 08, quadra 02, jazigo 5210. Contrato 40303,
cessionário ALEX SANDRO GOMES DE LIMA E OU, Sepultado MARISA APARECIDA GOMES, data de sepultamento 30/05/2018, gaveta 07, quadra 02, jazigo 5640. Contrato 34535, cessionário MARIA DAS DORES PEREIRA FERREIRA DE SOUZA E OU, sepultado CLEMENTE FERREIRA
DE SOUZA, data de sepultamento 17/11/2015, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5509. Contrato 36237, cessionário RODRIGO DOMINGUES DE OLIVEIRA, sepultado CELSO DOMINGUES DE OLIVEIRA, data de sepultamento 22/05/2016, gaveta 05, quadra 02, jazigo 5504. Contrato 32921,
cessionário MARIA JOSÉ GONÇALVES MACEDO, sepultado VENACIO ALVES DE MACEDO, data de sepultamento 26/11/2014, gaveta 04, quadra 03, jazigo 5974. Contrato 33059, cessionário GILVAN PEREIRA PEIXOTO, sepultado JONAS PEIXOTO PESSOA, data de sepultamento
30/01/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 5754. Contrato 33114, cessionário MARCIA APARECIDA DOS SANTOS E OU, Sepultado MARIA SOCORRO FAUSTINO DOS SANTOS, data de sepultamento 26/02/2015, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5529. Contrato 33173, cessionário VIVIANE SENA
DA SILVA, Sepultado JOSIVALDO ANDRE DA SILVA, data de sepultamento 16/03/2015, gaveta 08, quadra 03, jazigo 5400. Contrato 33983, cessionário JEOVANI JOSÉ DA SILVA, Sepultado JOAQUIM JOSÉ SILVA, data de sepultamento 04/08/2015, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5658. Contrato
00024099TT, cessionário CLAUDIA ALVES DE MACEDO, Sepultado BEATRIZ ALVES BARBOSA, data de sepultamento 17/04/2005, gaveta 02, quadra 03, jazigo 5886. Contrato 32523, cessionário JEFERSON DANTAS DA SILVA E OU, Sepultado MARIA NAZARE DANTAS DA SILVA, data
de sepultamento 07/08/2014, gaveta 03, quadra 03, jazigo 5769. Contrato 39931, cessionário FERNANDA DA PAZ COSTA E OU, Sepultado JOSEFA FELICIANA DA PAZ, data de sepultamento 10/09/2017, gaveta 04, quadra 02, jazigo 5343. Contrato 38178, cessionário MARIA JOSE DIAS
SANTOS, Sepultado GILDA GONÇALVES DE SOUZA, data de sepultamento 17/12/2017, gaveta 07, quadra 02, jazigo 5643. Contrato 38180, cessionário RAFAEL LIMA PAIXÃO E OU, sepultado CARMEN REGINA DE LIMA PAIXÃO, data de sepultamento 18/12/2017, gaveta 04, quadra 02,
jazigo 5643. Contrato 38250, cessionário CALSO VANDERLEI DE MOURA E OU, Sepultado MARCIA REGINA DA SILVA PEREIRA, data de sepultamento 27/02/2018, gaveta 01, quadra 03, jazigo 295. Contrato 40676, cessionário CRISTIANO SOARES SA TELLES E OU, Sepultado JULIA
SOARES SA TELLES, data de sepultamento 23/09/2018, gaveta 04, quadra 02, jazigo 5638. Contrato 40855, cessionário VALERIA DOS SANTOS BASTOS, Sepultado MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BASTOS, data de sepultamento 26/11/2018, gaveta 06, quadra 02, jazigo 5035.
Contrato 38227, cessionário MAGDA CRISTINA VILAZA PEREIRA DA SILVA, Sepultado JOSÉ PEREIRA DA SILVA, data de sepultamento 13/05/2018, gaveta 05, quadra 02, jazigo 5341. Contrato 38275, cessionário RODRIGO DOS SANTOS PATROCÍNIO E OU, Sepultado MARIO BENEDITO
MARTINS, data de sepultamento 28/03/2018, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5190. Contrato 40299, cessionário ADRIANO TADEU DE OLIVEIRA SOUZA, Sepultado CELIA MELO DOS SANTOS, data de sepultamento 28/05/2018, gaveta 03, quadra 02, jazigo 5640. Contrato 40309, cessionário
SANDRO LUCIO LIMA, Sepultado MARINETE MARIA DE LIMA, data de sepultamento 02/06/2018, gaveta 01, quadra 02, jazigo 5489. Contrato 40765, cessionário SOUMAR DA SILVA, Sepultado HELENA MARIA DA SILVA, data de sepultamento 22/10/2018, gaveta 07, quadra 02, jazigo
5336. Contrato 33626, cessionário ROBERTA LUCIANE RODRIGUES DE SOUSA E OU, Sepultado CELINA MARINO BARBOSA, data de sepultamento 03/06/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 3190. Contrato 33240, cessionário MARCIO DIAS SALES, Sepultado IRENE DIAS SALES, data
de sepultamento 27/03/2015, gaveta 01, quadra 03, jazigo 4409. Contrato 33240, cessionário MARCIO DIAS SALES, Sepultado MARCOS DIAS SALES, data de sepultamento 29/07/2017, gaveta 02, quadra 03, jazigo 4409. Contrato 22110, cessionário JOSE ADIVALDO DE ARAUJO REHEM
E OU, Sepultado ADIVALDO REHEM, data de sepultamento 18/08/2010, gaveta 03, quadra 10, jazigo 4959., cessionário CLEIDE SANDES DOS SANTOS BATISTA, Sepultado SANTIAGO GOMES DOS SANTOS, data de sepultamento 10/02/1997, gaveta 01, quadra 07, jazigo 883., cessionário
PRISCILA ADELINA GOMES MATUSAKI E OU, Sepultado MARIA DE FATIMA GOMES, data de sepultamento 30/03/2012, gaveta 02, quadra 10, jazigo 3424. Contrato 31286, cessionário CLEOMIRA MATOS DE NOVAIS, Sepultado SANDRA MATOS DE NOVAIS MOTTA, data de sepultamento
24/08/2014, gaveta 01, quadra 03, jazigo 2719. Contrato 36106, cessionário EDSON DA SILVA PEREIRA, Sepultado FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, data de sepultamento 25/02/2018, gaveta 01, quadra 02, jazigo 2
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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 Certificados 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 Certificados
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 fins de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratificação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ
sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de
Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre
a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a
Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos
de acordo com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será
disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para
gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplificpavarini.com.br , preferencialmente
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da
Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia
por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à
distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente
Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br,
assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados
à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será
integralmente gravada. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma
eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de
votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo
secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente.
Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de
assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente
Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da
presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 14 de 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 Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA
(“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, no dia 09 de março de 2022, às 15h de forma
exclusivamente digital, inclusive para fins de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratificação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ
sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de
Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre
a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a
Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos
de acordo com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será
disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para
gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplificpavarini.com.br, preferencialmente
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o
envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da
Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia
por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à
distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente
Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br,
assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados
à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será
integralmente gravada. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma
eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de
votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo
secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente.
Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de
assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente
Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da
presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 14 de 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 Certificados 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 Certificados
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 fins de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://
meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº
625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fim de deliberar sobre as
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) a ratificação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ
sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de
Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre
a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora
e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo
com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.
com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplificpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias
antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade;
(b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular dos
CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de
instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora
http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a assembleia por meio
da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, assinados pela plataforma
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o
horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade com os
procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos
CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por
meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à
Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma
equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição
para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.
Planeta Securitizadora S.A.
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QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Muitas provas da AKSP em 2021 foram debaixo de chuva
(estreantes e novatos) e Sênior ro, com três etapas e sem des(maiores de 50 anos) continuam carte, o segundo com quatro proinalteradas em suas regras.
vas e um descarte do pior resulEsta etapa terá o nome de GP tado, e o terceiro também com
Fraldinha da Lara, já que será fei- três etapas sem descarte. As data uma campanha de arrecadação tas das etapas são: 17/2; 03/3;
de fraldas descartáveis em prol 21/4; 12/5; 23/6; 28/7; 11/8; 22/
da filha do piloto Rodrigo Fer- 9; 20/10; 17/11 e a famosa Cornandes, que tem nascimento pre- rida Maluka no dia 18/12.
visto para março. O campeonato
Além dos seis primeiros code 2022 terá dez provas no kar- locados receberem troféus, o
tódromo de Interlagos e será di- sétimo colocado de cada categovidido em três turno. O primei- ria ganhará um kit da Cervejaria

Paulistânia, e a SM Reparadora
de Veículos oferecerá troféus
exclusivos para os autores de
todas as poles positions e voltas
mais rápidas. Em ações incentivadoras, quem fizer a pole position mais rápida entre todas as
categorias será premiado com uma
camiseta Harderthan, enquanto
quem fizer a volta mais rápida do
evento entre todas as categorias
ganhará um par de luvas DKR personalizadas. A novidade desta temporada é o apoio da MRC Produções, que sorteará um piloto de
cada categoria que receberá uma
bolsa de estudos de um mês de
duração para aulas de violão online. Em breve será anunciado um
novo fabricante de macacões que
irá premiar ao final do ano o campeão da categoria Elite com um
modelo personalizado AKSP.
O campeonato da Associação
dos Kartistas de São Paulo (AKSP)
tem o apoio de Cervejaria Paulistânia, Luvas DKR, Camisetas Harderthan, SM Reparação de Veículos e MRC Produções.
C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com; WhatsApp: 11-996813549
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Enzo Fittipaldi renova com a Charouz
Racing System para a Fórmula 2 em 2022

Enzo Fittipaldi
A Charouz Racing System
anunciou na quarta-feira (16) a
renovação do acordo com Enzo
Fittipaldi para a próxima temporada de Fórmula 2. O piloto brasileiro completa o line-up da
equipe tcheca em 2022 junto
com Cem Bölükbasi, anunciado
no mês passado. Para Fittipaldi,
esta será sua primeira temporada completa no campeonato, tendo feito sua estreia no ano passado na etapa de Monza.
Enzo já se recuperou totalmente do acidente que sofreu no

ano passado na penúltima etapa
do circuito de rua de Jeddah, que
o viu terminar no hospital com o
calcanhar quebrado e o forçou a
perder a final da temporada em
Abu Dhabi. No entanto, Fittipaldi já tinha se destacado, após
marcar na Arábia Saudita seus
primeiros pontos no que foi apenas sua terceira rodada ao volante do chassi Dallara-Mecachrome. Isto, sem dúvida, o torna um
dos pilotos a serem observados
para esta nova temporada.
Com o campeonato voltando

ao formato de duas corridas, o
calendário da Fórmula 2 da FIA
de 2022 contará com 14 rodadas.
Equipes e pilotos chegarão à pista no Circuito Internacional de
Bahrain, em Sakhir, nos dias 2 e 4
de março para as sessões de testes oficiais, enquanto a primeira
etapa será realizada nessa mesma
pista nos dias 18 e 20 de março.
Antonín Charouz, proprietário da equipe, comemorou a renovação com Enzo.
“A equipe e eu estamos muito felizes de poder trabalhar novamente com o Enzo para esta
próxima temporada. No ano passado, ele provou que merecia a
chance de passar da Fórmula 3
para a Fórmula 2, apesar da má
sorte que o atingiu em Jeddah.
Agora que ele está de volta e tenho certeza de que isto só o motivará ainda mais para mostrar do
que ele é capaz. Começar a temporada em um ambiente com o
qual ele já está familiarizado é
certamente uma vantagem tanto
para a equipe quanto para o piloto, e tentaremos de todas as maneiras aproveitar esta condição
para encontrar a velocidade e
estar no top 10 imediatamente”,
diz Antonín.

Enzo Fittipaldi está animado
para a nova temporada da F2 e
agradeceu o trabalho da equipe.
“Para mim, é um prazer e
uma honra poder continuar minha aventura na Fórmula 2 com a
Charouz Racing System. Na última temporada eles me deram a
oportunidade de estrear nesta categoria após uma boa primeira
parte da temporada na Fórmula 3
e isto permitirá que eu e a equipe
trabalhemos imediatamente no
desempenho a partir das primeiras sessões de testes. Será um
campeonato longo e exigente e o
nível de competitividade nunca foi
tão alto quanto neste ano, portanto é uma grande vantagem não ter
que passar os primeiros dias de
testes para se familiarizar com o
carro. Definitivamente, pretendemos ser uma presença regular nas
10 primeiras posições e certamente tentaremos aproveitar todas as oportunidades para conseguir alguns pódios e talvez algumas vitórias”, diz Enzo.
Campeão da F4 Italiana em
2018 e vice na F-Regional Europeia
em 2019, Enzo seguiu chamando
atenção na FIA F3 com bons resultados entre 2020 e 2021, quando foi
convidado para subir para a F2.

Dudu Barrichello está de
casa nova para sua segunda temporada de monoposto no automobilismo europeu. O piloto
brasileiro de 20 anos de idade
disputa novamente a FRECA
(Formula Regional Europe by
Alpine) neste ano, agora pela tradicional equipe britânica Arden.
Fundada em 1997 pelo atual
chefe da equipe Red Bull na F1,
Christian Horner, a escuderia
acumulou conquistas nas categorias de base do automobilismo
europeu nos últimos 25 anos.
Dudu pilotou o carro da Arden nos testes de inverno em
Red Bull Ring, ocasião em que
ficou a apenas 0.002 do melhor
tempo.
Em seu segundo ano na Europa e na categoria, o competi-

dor paulista mantém seus dois
principais patrocinadores da temporada passada: Toyota Gazoo
Racing e XP Investimentos. Outras marcas poderão chegar até
o início da temporada europeia.
Em uma equipe de ponta e já
familiarizado com o equipamento e circuitos da FRECA, Dudu
espera brigar mais constantemente na zona de pontos em
2022 -a exemplo do que aconteceu em sua trajetória nos monopostos nos Estados Unidos.
Nas divisões de formação
do programa Road to Indy, o
filho mais velho de Rubens
Barrichello teve um ano de
rookie de muito aprendizado
na USF2000 em 2019, para
disputar o título e acabar como
vice-campeão em 2020.
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Dudu Barrichello disputa temporada
2022 da FRECA pela equipe Arden

Eduardo Barrichello
A temporada 2022 da FRECA terá dez etapas, todas em pistas de Fórmula 1. O campeão
soma 25 pontos, mais da metade

dos 40 necessários para a superlicença da categoria rainha.
O campeonato começa em
Monza, entre 22 e 24 de abril.

Brasileiros tentam
índice para o
Mundial do Oregon
na Maratona
de Sevilha
A competição espanhola, que será disputada domingo,
reunirá nove atletas do País, sendo quatro no feminino e
cinco no masculino. Paulo Roberto Paula, Wellington
Bezerra, Adriana Aparecida da Silva e Andreia Hessel
estão entre os destaques
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A Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) irá organizar pelo quarto ano consecutivo o seu campeonato de Rental
Kart no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos (SP/SP). A etapa
de abertura do certame será nesta
quinta-feira (17), a partir das 20
horas, com provas para as categorias Light, Sênior, Graduados e Elite, reunindo pelo menos 100 pilotos. Os atuais campeões são Igor
Pacanari (Light), Jorge Filipe (Sênior), Rodrigo Oliveira (Graduados) e Alberto Otazú (Elite).
A cada ano, os seis primeiros colocados da temporada anterior da categoria Light são promovidos automaticamente para a
Graduados, enquanto os seis primeiros da Graduados sobem para
a Elite, que reúne os melhores
pilotos de São Paulo, fazendo
desta prova a mais esperada da
noite. E para selecionar ainda
mais a aptidão dos concorrentes,
a partir de 2022 a tomada de tempos da Elite será de apenas uma
volta completa no traçado escolhido, enquanto as outras classes
continuarão com 5 minutos cronometrados. As categorias Light
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Kartismo: AKSP abre sua
quarta temporada em Interlagos

Wellington Bezerra
Em busca dos índices exigidos pelo World Athletics
(WA) e referendados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para a disputa do
Mundial de Oregon, de 15 a 24
de junho, na cidade de Eugene,
nos Estados Unidos, atletas brasileiros competem no domingo (20) na Maratona de Sevilha,
na Espanha. O Brasil contará
com nove representantes na
competição – quatro no feminino e cinco no masculino. O
objetivo é completar a prova de
42,195 km, em menos de
2:11:30 entre os homens e de
2:29:30 entre as mulheres.
Alguns atletas experientes
vão participar. O maior exemplo é Paulo Roberto de Almeida Paula (São Paulo-SP), aos
42 anos, representante do Brasil nas Olimpíadas de Londres2012, Rio-2016 e Tóquio2021. Ele tem como melhor
resultado o sétimo lugar no
Campeonato Mundial de Moscou, em 2013.
“Ele treinou no Brasil até
dia 23 de janeiro e depois voltou para Portugal para finalizar
a preparação. Ele está voando
e se tudo der certo vem coisa
boa em Sevilha. Ele está muito bem fisicamente e mentalmente”, comentou Luís Fernando Almeida Paula, treinador e
irmão gêmeo de Paulo Paula,
como é conhecido no cenário
internacional. O recorde pessoal do maratonista foi obtido em
2020, em Sevilha, com 2:10:08,
marca que garantiu sua participação nos Jogos de Tóquio.
No masculino, também estão inscritos Wellington Bezerra da Silva (APA-PE), que
representou o Brasil no Mundial de Doha-2019, Justino
Pedro da Silva (APA-PE), vencedor da Maratona do Rio2021, Edson Amaro Arruda

Santos (APA-PE) e Flavio Henrique de Guimarães (ABC-DF).
No feminino, quatro atletas
experientes estão confirmadas: Adriana Aparecida da Silva (Pinheiros-SP), bicampeã
pan-americana em Guadalajara2011 e Toronto-2015, que tem
2:29:18, obtido em Tóquio2012, como recorde pessoal e
brasileiro na maratona. Outras
inscritas são Valdilene dos Santos da Silva (Pinheiros-SP),
Andreia Aparecida Hessel (Pinheiros-SP) e Rosiane Xavier
dos Santos. “Estou muito animada depois da boa preparação
que fiz. O objetivo é correr bem
em Sevilha, gosto de temperaturas mais frias e espero um
grande resultado”, disse Andreia, que venceu no domingo
(13/2) a Meia Maratona de São
Paulo, com o tempo de
1:18:14.
O paulista Daniel Ferreira
do Nascimento (ANR-RS) já
está qualificado para o Mundial, com a marca de 2:06:11,
obtida no dia 5 de dezembro de
2021, em Valência, também na
Espanha.
As maratonas masculina e
feminina do Mundial serão disputadas nos dias 17 e 18 de julho, respectivamente, em um
circuito de 14 km na maior parte dele plano, que passará pelas cidades de Eugene e de
Springfield. Os atletas começarão e terminarão a corrida em
frente ao Estádio Autzen da
Universidade de Oregon, uma
instalação com capacidade para
54 mil pessoas, sede do time
universitário de futebol americano Oregon Ducks.
A NewOn é patrocinadora
do atletismo brasileiro para a
saúde integral dos atletas e apoio
às competições. As Loterias
Caixa são a patrocinadora máster do atletismo brasileiro.

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

(11) 99653-7522

