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Acordo vai incentivar redução de
emissões de CO2 na pecuária bovina
Embaixada pede que brasileiros não
visitem províncias na Ucrânia
Página 3

Governador diz que prefeituras devem
fiscalizar carnaval em São Paulo
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,00
Venda:
5,00
Turismo
Compra: 4,95
Venda:
5,16

EURO
Compra: 5,65
Venda:
5,65

32º C
19º C

Noite

Governo lança carteira
nacional de identidade
com registro único
Foto/Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, anunciou
na quarta-feira (23) a imposição de sanções à Nord Stream
2 AG - empresa responsável
pela construção do gasoduto
russo Nord Stream 2 - ampliando as penalidades a Moscou
após o reconhecimento de
duas regiões separatistas no
leste da Ucrânia.
As sanções, que visam a
empresa e o presidente executivo, Matthias Warnig, aumentam a pressão sobre o
projeto no Mar Báltico, realizado para dobrar a capacidade de fluxo de gás da Rússia para a Alemanha.
A Casa Branca disse que
as sanções não afetarão
Gerhard Schroeder, ex-chanceler alemão e amigo próximo de Putin que chefia o comitê de acionistas da Nord
Stream desde 2005.
Projeto de energia mais
polêmico da Europa, Nord
Stream 2 ainda não iniciou suas
operações enquanto aguarda a
certificação da Alemanha e da
União Europeia.
A Alemanha interrompeu
na terça-feira ações relacionadas ao gasoduto, no valor de
US$ 11 bilhões, citando as decisões da Rússia em relação à
Ucrânia. Os Estados Unidos e
a União Europeia temem que
o gasoduto aumente a dependência da Europa pelo fornecimento de energia russo e
negue taxas de trânsito para a
Ucrânia, sede de outro gasoduto russo.
Biden disse em um comunicado que seu governo está
coordenando de perto a ação
do Nord Stream 2 com a Alemanha, e acrescentou: “Hoje
orientei minha administração
a impor sanções à Nord Stream 2 AG e seus diretores corporativos.” (Agencia Brasil)

çamento desse acordo “completamente inovador, dentro de
práticas de sustentabilidade
para a nossa pecuária e para
os nossos produtores”.
O presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, celebrou
o acordo afirmando que a empreitada segue três pilares fundamentais para o banco:
governança adequada, o propósito de trazer impactos e trabalhar em parceria. “Porque trabalhar em parceria traz inovação
aberta e é disso que nós estamos
falando”.
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Dólar cai para R$ 5 pela
primeira vez em oito meses
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Beneficiado pelos altos juros
no Brasil e pela valorização mundial das commodities (bens primários com cotação internacional), o dólar caiu para R$ 5 pela
primeira vez desde junho do ano
passado. O otimismo no mercado de câmbio não se estendeu à
bolsa, que caiu cerca de 1% com
o agravamento das tensões entre
Rússia e Ucrânia.
O dólar comercial encerrou
a quarta-feira (23) vendido a R$
5,004, com recuo de R$ 0,048
(0,95%). A cotação operou em
baixa durante todo o dia. Perto
do fim das negociações, a moeda atingiu várias vezes R$ 4,99.
No menor nível desde 30 de
junho do ano passado, o dólar
acumula queda de 5,7% em fevereiro. Em 2022, o recuo chega a 10,23%, o que garante ao
real o melhor desempenho global no ano entre as principais
moedas.
O mercado de ações não resistiu às tensões externas. O índice Ibovespa, da B3 (bolsa de

valores brasileira) fechou o dia
aos 111.756 pontos, com queda
de 1,01%. O indicador foi pressionado pelas bolsas norte-americanas, que tiveram forte recuo
por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia.
Dois fatores contribuíram
para que a instabilidade no leste
europeu não fosse sentida no
câmbio. O primeiro foi a migração de fluxos externos para países emergentes por causa da alta
de diversas commodities, cujos
preços subiram nos últimos dias
com a escalada do conflito. O
dólar caiu, de forma geral, perante as moedas de países exportadores de minérios e produtos
agrícolas.
O segundo fator foi o alto
nível dos juros no Brasil, que
torna o país mais rentável para
o capital financeiro internacional. Atualmente, a taxa Selic
(juros básicos da economia)
está em 10,75% ao ano, no maior nível desde julho de 2017.
(Agencia Brasil)

Esporte

Copa SP de Kart amplia lista de
inscritos em categorias Rotax
No último final de semana, realizou-se a primeira etapa da temporada de 2022 da
Copa São Paulo de Kart Granja Viana e o campeonato viu as
categorias de Rotax serem
protagonistas de corridas animadas e grids cheios.
Por falar em grids cheios,
um levantamento do Kartódromo Granja Viana revelou
um crescimento em torno de
25% do número de inscrições
nas categorias de Rotax em
relação a 2021. Para se ter
uma noção, o número de inscritos na Rotax DD2 Max duplicou, tendo o ano passado
como referência, de modo
que a Rotax DD2 Max/Master passou a contar neste ano
com 18 pilotos no grid.
E, além de maior número
de inscritos, as categorias ficaram mais competitivas. Já na
primeira etapa, Lucca Zucchi-

ni, campeão da Rotax Max Rookie
em 2021, estreou com pódio na
DD2 Max, assim como Luigi Di
Lazzaro, que veio da Rotax Junior Max e agora compete na Rotax Max/Masters contra grande
pilotos, como André Nicastro.
“A Rotax teve um crescimento em torno de 25%, a categoria
que mais cresceu foi a DD2, e
logo na primeira etapa tivemos
um bom desempenho dos estreantes, como o Lucca Zucchini,
na DD2 Max, e o Luigi Di Lazzaro, na Rotax Max, que subiu
da Junior. Além disso, a Mini ficou bem mais forte, agora conta
com um grid de seis pilotos, e é
uma categoria interessante, afinal correm nela os pilotos que
têm idade para a categoria, mas
com o motor de 2 tempos”, disse Binho Carcasci, presidente da
Bora Karting, empresa representante da Rotax no Brasil.
A Copa São Paulo de Kart

Foto/ Pedro Bragança

EUA aplicam
sanções à empresa
responsável por
gasoduto Nord
Stream 2

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) assinaram
na quarta-feira (23) acordo de
cooperação técnica sobre pecuária bovina de baixo carbono, que envolve a realização
de estudo para criação de mecanismos de incentivo à redução de emissões de carbono na
pecuária bovina de carne e leite no Brasil.
A ministra Tereza Cristina
destacou a importância do lan-

Categoria Rotax
Granja Viana é um ambiente
bem-vindo a todos, atraindo desde grandes nomes do kartismo
nacional, como André Nicastro,
Gaetano Di Mauro e Pedro Piquet, a jovens pilotos que ainda
estão dando os primeiros passos
em suas carreiras.

“Nosso campeonato é o único no País que tem categorias
com motores 2 tempos para as crianças a partir dos 7 anos, afinal,
normalmente, utiliza-se o motor
de 4 tempos nesta idade. Essa é
uma força que a gente tem e queremos usá-la para atrair os mais

novos, considerando, também,
que conseguimos proporcionar
vagas para o Campeonato Mundial de Rotax, que acontece no
final do ano”, falou Marcello
Hirsch, diretor do KGV.
“Estamos surpresos e contentes com o número de inscrições de pilotos em todas as
categorias do campeonato. Os
grids, por exemplo os da Rotax, estão bem cheios e estamos
trabalhando para recebermos mais
pilotos, principalmente os mais
novos. Nos últimos anos, as categorias dos pilotos mais velhos,
mais experientes, têm enchido, ao
passo que as dos mais novos não,
então estamos tentando tornar o
campeonato cada vez mais atrativo também aos jovens pilotos”, completou Hirsch.
A próxima etapa da Copa
São Paulo de Kart Granja Viana está marcada para o dia 26
de março.

35º Torneio de Verão de Ciclismo
define seus campeões
A cidade de Ilha Comprida,
no litoral sul de São Paulo,
recebeu mais uma edição do
tradicional Torneio de Verão
de Ciclismo. Durante três
dias, ciclistas de várias partes
do país participaram do evento, que reuniu competidores
de sete categorias. Após a três
etapas, Lauro Chaman, da Memorial/Santos/FUPES, confirmou seu favoritismo e venceu

a categoria Elite. Ele totalizou
24 pontos, seguido por Armando Reis Camargo, da Ciclo Team
Indaiatuba, com 22, e Maurício
Knapp, da ERT Pro Cycling
Team, com 18.
No feminino, o domingo foi
das atletas de Rolândia, que garantiram os três primeiros lugares do pódio final. Catharine E.
Vieira ficou com o título ao totalizar 29 pontos nas três etapas,

seguida por Ana Julia Santos Alves, 28, e Luana Ferreira (Prefeitura Municipal de Rolândia),
26. Na categoria Master feminino, que fez sua estreia na competição, vitória de Line Berg
Ostergaard, da Wild Cycling, que
venceu todas as etapas e somou
36 pontos.
Os demais campeões do 35º
Torneio de Verão foram Julio
Matheus (Santos Cycling Team/

FUPES), na Junior Open, Flávio
Roberto Ferreira Miranda (Team
Eagle Atento), na Máster A, Fabiano dos Santos Mota (Sharks
Cycle Team), na Máster B, e
Rogério Américo Camer (Bike
Shop Dtools), na Máster C.
“Conseguimos realizar mais
etapa do Torneio de Verão. Quero parabenizar a todos os campeões e agradecer a presença todos. Agradeço ainda o apoio da

Prefeitura de Ilha Comprida”,
destaca José Reinaldo, diretorgeral do evento.
O 35º Torneio de Verão de
Ciclismo é uma realização da
Liga Santista de Ciclismo, com
supervisão da Federação Paulista e Confederação Brasileira. Apoio da prefeitura de Ilha
Comprida e Gelog. Mais informações podem ser obtidas no
site www.treinoonline.com.br.
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Governador diz que prefeituras
devem fiscalizar carnaval em SP
Dívida ativa com a Prefeitura
pode ser paga em até 60 meses
O PPI acabou mas o que
muita gente não sabe é que
existe, de forma permanente,
a possibilidade de parcelamento dos débitos que estão na dívida ativa.
Os valores de parcelamento são atualizados todos os
anos. Para o ano de 2022, os
valores até R$171 mil podem
ser parcelados em até 36 vezes,
desde que o valor mínimo da
parcela seja de R$154,00. Para
valores superiores a R$171
mil, o parcelamento pode ser
feito em até 60 vezes, desde
que o valor da parcela seja superior a R$4600,00.
Os débitos podem ser parcelados mesmo que já tenham
sido protestados ou estejam

em cobrança judicial (execução fiscal). Para fazer o parcelamento e regularizar sua situação não é necessário atendimento presencial. Basta é
acessar o portal da dívida ativa
dividaativa.prefeitura.sp.gov.br
clicar em “consulta e pagamento” e realizar a pesquisa pelo
tipo de débito. Na tela de consulta, após a exibição dos valores em aberto, aparecerão os
botões para pagamento à vista
ou simular parcelamento. O
próprio sistema indica o número máximo de parcelas permitido e é possível realizar
quantas simulação desejar.
Após a simulação, basta clicar
no botão para prosseguir e
emitir a primeira parcela.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Presidência das Comissões 2022 : Constituição e Justiça - a
mãe da todas as demais comissões - ficou com a Sandra Santana
(PSDB); em Finanças foi reeleito Jair Tatto (PT) e na Política
Urbana foi reeleito Paulo Frange (PTB)
.
PREFEITURA (São Paulo)
Prefeito Ricardo Nunes (MDB) segue participando de todas
as movimentações em relação as candidaturas paulistanas pelo
partido do ex-Presidente Temer pra Assembleia paulista e pra
Câmara dos Deputados em 2022
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputados Menotti Del Picchia, Plinio Salgado e Cândido
Motta foram eleitos após participarem da Semana de Arte Moderna, que rolou no Theatro Municipal e agora completou 1 Século. A ALESP foi ‘escola de política’
.
GOVERNO (São Paulo)
Governador Doria (PSDB) considera um espetáculo a ação
da Polícia Federal (caso dos ventiladores pulmonares comprados pela Secretaria da Saúde) no início da pandemia Covid-19. E
a CPI sobre os governos do Nordeste ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Enquanto única coluna de política que trata cotidianamente
de cristãos (evangélicos) na política paulista e brasileira, aqui
têm voz e vez todas as lideranças das igrejas e todos os seus
reeleitos e eleitos deputados federais
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Bolsonaro (PL) segue testando nomes de possíveis vices,
como forma de valorizar nomes de quem ele espera que se dê
bem nas eleições pra Câmara dos Deputados e Senado. Aponta
pra um lado e desponta dos outros
.
PARTIDOS
Republicanos (ex-PRB) : uma coisa é o partido cuja direção
‘tá ligada com a igreja Universal’ e ‘ligada na Record’ trazer o
comunicador Datena pra disputar 1 cadeira no Senado por São
Paulo. Outra coisa é alguém que tá na Band tv ...
.
(Brasil)
... desde que esteve na Record tv e não completou nem 2
meses, tendo inclusive que pagar alto valor de multa. Em tese, o
colega comunicador e deputado federal Celso Russomanno poderá fazer o papel de “tá bom pros 2 lados”
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Barroso saiu do TSE, deixando ‘checadores de notícias’. Fachin voltou a anunciar que devem rolar ataques - do estrangeiro contra as ‘invioláveis’ urnas eletrônicas e Alexandre segue podendo prender, soltar e censurar Telegram
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - se tornou referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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O governador de São Paulo,
João Doria, atribuiu às prefeituras a tarefa de fiscalizar festas e
aglomerações que podem ocorrer no carnaval, que este ano será
nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. O governo
paulista não proibiu, mas recomenda que os festejos carnavalescos sejam suspensos ou adiados por causa da pandemia do
novo coronavírus.
“O carnaval é uma decisão
das prefeituras municipais. A
orientação do governo do estado de São Paulo é que não houvesse nenhum tipo de manifestação pública, sejam desfiles,

bailes ou aglomerações celebrativas ao carnaval. E todas as prefeituras do estado, pelo menos
as que tenho informação, seguiram essa orientação e determinaram também esse princípio”,
disse o governador.
“Se houver algum desrespeito, são as prefeituras que devem
acionar a Polícia Militar. Porque, nesses casos, se foi por força de determinação legal, a desobediência é uma infração. E
uma infração tem que exigir
medidas que, neste caso, são de
ordem policial para evitar que
aconteçam ou voltem a acontecer”, completou.O carnaval de

rua e o desfile das escolas de
samba foram suspensos na capital paulista. A prefeitura determinou uma nova data para a realização dos desfiles na cidade de São Paulo: no feriado de
Tiradentes, em abril. Diversas
outras cidades do estado também suspenderam os festejos
carnavalescos por causa da variante Ômicron, que fez os casos, internações e mortes por
covid-19 aumentarem no início deste ano. Apesar disso, o
governo de São Paulo declarou a data como ponto facultativo e não proibiu que eventos privados possam ser realiza-

dos, desde que respeitem um limite de 70% de capacidade de
público e exijam comprovante
de vacinação.
O temor do governo é que,
apesar do cancelamento dos
eventos públicos de rua, as pessoas continuem se aglomerando
em locais privados no carnaval.
“A orientação do Comitê Científico é para que isso não
aconteça mesmo em ambientes
privados, clubes, associações ou
residências que possam ter o
desejo de fazer aglomerações no
período de carnaval. Não é recomendável”, afirmou o governador. (Agência Brasil)

SP vacina mais de 65% das crianças e
inicia aplicação da segunda dose infantil
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (23)
que mais de 65% das crianças
entre 5 e 11 anos do estado de
São Paulo já foram vacinadas
com a primeira dose do imunizante contra Covid-19. O
Governo de São Paulo iniciou
nesta semana a aplicação da
segunda dose da Coronavac no
público infantil que tomou este
imunizante, 28 dias após a aplicação da primeira.

“O Estado de São Paulo ultrapassou essa marca, muito acima da média brasileira, pois fizemos vários esforços sucessivos nesse sentido. O início da
“Semana E”, de vacinação nas
escolas, permitiu que mais crianças pudessem ser vacinadas
mediante uma simples autorização dos pais para a escola”, destacou Doria.
A “Semana E” de vacinação
infantil contra Covid-19 nas es-

colas ocorre entre os dias 19
e 25 de fevereiro. Os municípios que aderiram podem vacinar as crianças sem burocracia, com apenas um documento de concordância dos pais
ou responsáveis, que não precisam estar presentes no momento da imunização.
São Paulo já aplicou 2,7 milhões de doses, segundo dados
do Vacinômetro desta quarta.
Até as 13h, 3,84% do público

infantil já estava com esquema
vacinal completo.
O Governo de São Paulo
chegou n quarta-feira, a 20 milhões de doses de reforço aplicadas nos 645 municípios do
estado, o maior percentual do
país. Hoje no estado de São Paulo há 10 milhões de pessoas elegíveis para a imunização da terceira dose, fundamental para a
proteção da população diante de
novas variantes.

Mortes por COVID-19 caem pela
primeira vez em 2022 no Estado de SP
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (23)
que as mortes por COVID-19
em São Paulo caíram pela primeira semana em 2022 após
o pico de casos ocasionado
pela variante Ômicron. A última semana epidemiológica
fechou com uma redução de
11%, indicando uma tendência
de queda já comprovada pela
redução das internações na última semana.
“Essa queda consolida a
tendência de redução de internações e de óbitos. A vacinação
foi a grande responsável por
evitar que a variante Ômicron

causasse uma mortalidade em
grande escala em São Paulo.
Milhares de vidas foram poupadas”, disse Doria.
A média móvel de 7 dias de
óbitos registrada na quarta-feira (23) foi a menor deste mês
de fevereiro, com 212 novas
mortes. O pico de óbitos neste
ano foi no dia 8 de fevereiro,
quando o estado registrou uma
média móvel de 288 mortes.
“A expectativa do Governo
de SP é que as quedas se mantenham nos próximos dias, fruto do avanço da vacinação no
estado. Nosso objetivo é ampliar ainda mais a cobertura vaci-

nal com a terceira dose, que
hoje já tem cerca de 20 milhões
de pessoas vacinadas, e reduzir
o número de faltosos com a
segunda dose”, destacou o Secretário de Estado da Saúde,
Jean Gorinchteyn.
Redução nas internações
As novas internações em leitos de enfermaria e UTI em São
Paulo registram queda nas últimas três semanas epidemiológicas. O estado tem hoje
6.220 pessoas internadas, sendo 2.540 em unidades de terapia intensiva e 3.680 em enfermarias. A redução das no-

vas internações na última semana foi de 27,9%.
Em comparação com o pico
causado pela variante Ômicron,
SP apresenta uma redução de
46% no total de internados. No
dia 28 de janeiro, o estado tinha 11.541 pessoas em leitos
de enfermaria e UTI.
Entre o total de internados
em enfermaria neste ano, a redução comparada com o pico,
que ocorreu no dia 27 de janeiro, foi de 52%. O maior número de internados em unidades de
terapia intensiva ocorreu em 3
de fevereiro e a redução até
aqui é de 38%.

Capital ultrapassa 28 milhões de
doses aplicadas contra a Covid-19
A cidade de São Paulo ultrapassou, na quarta-feira
(23), a marca de 28 milhões
de doses contra a Covid-19.
Até o momento, foram
28.050.934 aplicações.
Estão
contabilizadas
11.591.150 primeiras doses
(D1), 10.307.885 segundas doses (D2), 339.107 doses únicas (DUs) e 5.812.792 doses
adicionais (DAs). A cobertura
vacinal da população com mais
de 18 anos de idade está em
109,9% para D1+ dose única
(DU), em 105,5% para D2+DU
e em 63% para DA.

Em adolescentes, de 12 a
17 anos, foram aplicadas
967.464 (D1), com uma cobertura vacinal de 114,8%.
Também foram aplicadas
829.944 (D2) nesse público,
com cobertura de 98,3%.
Além da vacinação para adultos e adolescentes, a capital iniciou no mês de janeiro a imunização contra a Covid-19 para
crianças de 5 a 11 anos. Até o
momento, 75,9% deste públicoalvo já foi vacinado, com a aplicação de 822.220 D1. A estimativa para essa faixa etária é imunizar um total de 1.083.159 cri-

anças no município. Também
foram contabilizadas 75.436
segundas doses, o que equivale
a 7% do público total.
Desde segunda-feira (21), a
vacinação infantil ocorre também nas escolas municipais,
com busca ativa para quem ainda não foi vacinado. Desde o início da ação, foram aplicadas
3.542 doses nos estabelecimentos municipais de ensino da capital. Até o momento, 950 escolas já têm datas agendadas para
a vacinação.
A capital segue com a aplicação de D1, D2 e DA contra a

Covid-19 nos megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras,
das 8h às 17h, e nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas,
das 7h às 19h, para os adultos e
adolescentes de 12 a 17 anos.
A vacinação infantil acontece nas UBSs, das 8h às 17h, e
nas AMAs/UBSs Integradas, das
8h às 19h.
Onde se vacinar
A lista dos postos de vacinação pode ser encontrada na página Vacina Sampa

Prefeitura de SP mantém vacinação durante o
final de semana e dias de ponto facultativo
A Prefeitura de São Paulo
decretou ponto facultativo entre
os dias 28 de fevereiro e 2 de
março, às 12h. A medida suspende o expediente na administração direta, autárquica e fundacional, entretanto, a vacinação
contra a Covid-19 estará disponível durante o final de semana
e os dias seguintes em postos
específicos da capital.
No sábado (26) a Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) realizará a imunização nas Assistências Médicas Ambulatoriais
(AMAs)/Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) Integradas, das 8h
às 19h, para aplicação de primeira, segunda e dose adicional.
Poderão se vacinar crianças de
5 a 11 anos de idade, adolescentes e adultos.
No domingo (27), a vacinação ocorrerá exclusivamente
aos adolescentes e adultos, entre 8h e 16h, nas farmácias parceiras da avenida Paulista (nos

números 2.371 e 266) e, das 8h
às 17h, nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo,
Villa-Lobos (aberto das 11h às
16h), da Independência e da Juventude. Não haverá vacinação
no parque Ceret.
Na segunda (28) e terça-feira (1º), a vacinação ocorrerá nas
AMAs/UBSs Integradas, das 8h
às 19h, para crianças de 5 a 11
anos, adolescentes e adultos. Na
Quarta-feira de Cinzas (2), a vacinação estará disponível nas
AMAs/UBSs Integradas das 8h
às 19h. A partir do meio-dia,
toda a rede volta a vacinar: UBSs
até as 19h, e megapostos e drive-thrus até as 17h.
As crianças devem estar
acompanhas por um responsável
maior de 18 anos e apresentar
documento de identificação
(preferencialmente CPF), carteirinha de vacinação e comprovante de endereço. Em crianças com 5 anos de idade ou

imunossuprimidas, segue sendo aplicada exclusivamente a
Pfizer pediátrica. Os imunossuprimidos devem apresentar
documentação médica que
comprove a condição.
Mais informações e a lista
completa dos postos, pode ser
encontrada na página do Vacina Sampa.
Durante este período, outros
serviços essenciais à população
como os de saúde, assistência
social, segurança, transporte e
funerário seguirão funcionando.
Trabalho e Turismo
As unidades do Cate - Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, a rede de coworkings Teia e postos da Ade
Sampa - Agência São Paulo de
Desenvolvimento, administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (SMDET) não atenderão na segunda-feira (28) e na

terça-feira (1º). O atendimento
será retomado na quarta-feira
(2), a partir do meio-dia. Já as
CITs - Centrais de Informação
Turística irão operar normalmente durante o feriado.
As unidades da Escola Professor Makiguti, nas regiões
Leste e Norte, não terão atendimento entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, funcionando após as 12h da Quarta-Feira
de Cinzas.
O CFCCT - Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes atenderá normalmente, com
exceção da quarta-feira (02), em
que o funcionamento do parque
ocorrerá após o meio-dia. Para
conferir a programação de cinema pelo Circuito SPCine durante o feriado entre no site.
O CFCCT fica na rua Inácio
Monteiro, 6.900 – Cidade Tiradentes. (Retirada de ingresso para o cinema com uma
hora de antecedência)

Jornal O DIA SP
QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Economia

PÁGINA 3

Acordo vai incentivar redução de
emissões de CO2 na pecuária bovina
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) assinaram na
quarta-feira (23) acordo de cooperação técnica sobre pecuária
bovina de baixo carbono, que
envolve a realização de estudo
para criação de mecanismos de
incentivo à redução de emissões
de carbono na pecuária bovina
de carne e leite no Brasil.
A ministra Tereza Cristina
destacou a importância do lançamento desse acordo “completamente inovador, dentro de práticas de sustentabilidade para a
nossa pecuária e para os nossos
produtores”.
O presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, celebrou o
acordo afirmando que a empreitada segue três pilares fundamentais para o banco: governança adequada, o propósito de trazer impactos e trabalhar em parceria. “Porque trabalhar em parceria traz inovação aberta e é
disso que nós estamos falando”.
Estratégia
Em 2010, o setor agropecuário assumiu o compromisso
voluntário de mitigar gases de
efeito estufa e promover uma
agropecuária mais resiliente e
mais adaptada à mudança do clima. Os resultados da estratégia
já apontam redução das emissões, por cabeça animal, da ordem de 10%. “A gente vê, claramente, a importância da parceria, das políticas públicas na tendência de redução das emissões
por cabeça animal”, apontou a
diretora de Produção Sustentável e Irrigação do Mapa, Mariane Crespolini.
Mariane salientou também o

empreendedorismo do produtor
rural, que adotou tecnologias
que o Estado brasileiro tem fomentado. “Mas é preciso mais no
contexto do metano. É preciso
mais tecnologia”. Por isso, o
Mapa renovou o Plano ABC, que
passou a se chamar Plano ABC
+, como principal estratégia da
pasta para uma agropecuária mitigadora de gases de efeito estufa. Algumas tecnologias da primeira fase foram mantidas,
como a recuperação de pastagens degradadas, responsável
pela redução registrada das
emissões, e foram apresentadas
novas tecnologias combinando
estratégias de nutrição animal.
A diretora destacou que a
nova parceria com o BNDES
resultará em um estudo para
saber o ciclo de vida do produto, desde a semente utilizada na pastagem, o calcário usado para correção do solo, até
quando o consumidor compra
o litro de leite ou o quilo de carne no mercado.
O estudo permitirá aprimorar as métricas de medição das
emissões e a valoração e o reconhecimento dos ativos dessa
agropecuária descarbonizante,
além de ferramentas, como assistência técnica, para acelerar
a adoção dessas tecnologias.
Estudo
O diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, Bruno Aranha, disse que as
emissões brasileiras representam hoje entre 3% e 4% das
emissões globais. Segundo ele,
não há uma padronização da avaliação das emissões de carbono
no setor agropecuário.
“É preciso uma análise de
todo o ciclo de vida dos animais

e dos produtos, como já ocorre
em outros setores, como biocombustíveis”. Ele lembrou que
o Plano ABC+ já prevê técnicas
de produção que permitem reduzir as emissões, a partir da integração entre lavoura e floresta, intensificação das pastagens
e tratamento dos dejetos.
O acordo prevê a contratação
pelo BNDES, com recursos próprios e não reembolsáveis, de
empresa que irá formatar estudo
parar gerar, no final, um sistema
padronizado, onde se poderá medir as emissões e certificá-las,
visando o mapeamento de todo o
ciclo de vida dos produtos nos
diferentes modelos de produção
de carne bovina e leite.
Essa medição permitirá saber quanto cada produtor está
emitindo de carbono e passar
para uma nova etapa, que é a
construção de novos incentivos,
proposição de mecanismos públicos e privados que valorizem
os investimentos em inovação
tecnológica e novos sistemas de
produção que gerem a menor
emissão de carbono.
O BNDES lançará edital em
abril para seleção do parceiro
que vai elaborar o estudo. A apresentação das propostas interessadas vai até junho, com seleção
do projeto em agosto. A perspectiva para os resultados do
estudo é de um ano, disse Bruno Aranha. “A gente está bastante confiante nos resultados para
o setor e para o Brasil”.
Aprimoramento
O secretário substituto de
Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Mapa,
Cleber Soares, destacou que o
acordo com o BNDES vai aprimorar os indicadores do minis-

tério. Informou que a meta de
mitigação de carbono para o
primeiro decênio, estabelecida pelo Plano ABC+, era de
162 milhões de toneladas de
CO2 equivalentes, propósito
que foi superado, atingindo
175 milhões de toneladas de
CO2 equivalentes.
Outra meta era implementar
35 milhões de hectares dotados
de práticas descarbonizantes. “E
batemos o recorde em implementar 72 milhões de hectares.
Isso representa o equivalente a
duas vezes o território do Reino Unido”. Até 2030, Soares
lembrou que a meta é atingir
mais 72 milhões de hectares
descarbonizantes.
Para o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, o
acordo com o Mapa representa
mais um passo na corrida tecnológica em direção a uma economia verde. “Quando a gente quantifica a agropecuária brasileira,
isto é uma baita vantagem competitiva. A gente precisa construir essa informação da quantidade de carbono para os grandes
e pequenos produtores rurais,
convencidos de que isso vai ser
uma vantagem competitiva para
a pecuária brasileira”.
A ministra Tereza Cristina
acrescentou que o acordo dará
tranquilidade para o produtor
rural não ter medo e saber o caminho para reduzir as emissões.
Segundo ela, o ministério dará
as ferramentas para que o produtor saiba se inteirar do que
deve fazer. De acordo com a
ministra, o acordo dará ao pequeno agricultor mais informação e assistência técnica para ter
respostas mais rápidas. (Agencia Brasil)

Dívida Pública sobe 0,05% em
janeiro e mantém-se em R$ 5,6 tri
O aumento recente dos juros
compensou o alto volume de
vencimentos de títulos prefixados, fazendo a Dívida Pública Federal (DPF) ficar estável em janeiro. Segundo números divulgados na quarta-feira (23) pelo Tesouro Nacional, a DPF passou de
R$ 5,614 trilhões em dezembro
para R$ 5,616 trilhões no mês
passado, alta de apenas 0,05%.
O Tesouro prevê que a DPF
continuará a subir. De acordo
com o Plano Anual de Financiamento (PAF), apresentado no
fim do mês passado, o estoque
da DPF deve encerrar 2022 entre R$ 6 trilhões e R$ 6,4 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi)
subiu 0,33%, passando de R$
5,349 trilhões em dezembro
para R$ 5,367 trilhões em janeiro. No mês passado, o Tesouro
resgatou R$ 24,35 bilhões em
títulos a mais do que emitiu,
principalmente em papéis prefixados (com juros definidos com
antecedência).
O resgate líquido foi compensado pela apropriação de R$
42,19 bilhões em juros. Por
meio da apropriação de juros, o
governo reconhece, mês a mês,
a correção dos juros que incide
sobre os títulos e incorpora o
valor ao estoque da dívida pública. Com a taxa Selic (juros básicos da economia) subindo des-

de agosto do ano passado, a
apropriação de juros aumenta.
No mês passado, o Tesouro
emitiu R$ 118,96 bilhões em
títulos da DPMFi, com alta em
relação a dezembro, quando as
emissões tinham somado R$
76,21 bilhões. No entanto, os
resgates somaram R$ 143,3 bilhões, quase a totalidade em títulos prefixados, que costumam
vencer no primeiro mês de cada
trimestre.
A queda do dólar também
contribuiu para diminuir o endividamento do governo. A Dívida
Pública Federal externa (DPFe)
caiu 5,77%, passando de R$
267,41 bilhões em dezembro
para R$ 266,3 bilhões em janeiro. Os principais fatores foram
a queda de 4% do dólar no mês
passado e o vencimento de R$
5,74 bilhões em títulos que estavam circulando no mercado
internacional.
Colchão
Depois de três meses seguidos de alta, o colchão da dívida
pública (reserva financeira usada em momentos de turbulência
ou de forte concentração de vencimentos) caiu em janeiro. Essa
reserva passou de R$ 1,186 trilhão em dezembro para R$
1,132 trilhão no mês passado.
Atualmente, o colchão cobre
quase um ano de vencimentos da
dívida pública. Nos próximos 12

meses, está previsto o vencimento de R$ 1,334 trilhão em
títulos federais.
Composição
O alto volume de vencimentos de títulos prefixados e a alta
emissão de títulos vinculados à
taxa Selic mudaram a composição da DPF. A proporção dos
papéis corrigidos pelos juros
básicos subiu de 36,83% para
38,43%. O PAF prevê que o indicador feche 2022 entre 38%
e 42%. Esse tipo de papel voltou a atrair o interesse dos compradores por causa das recentes
altas da Selic.
Afetada pelo alto volume de
vencimentos no primeiro mês
de cada trimestre, a fatia de títulos prefixados (com rendimento definido no momento da
emissão) caiu de 28,9% para
26,89%. O PAF prevê que a parcela da Dívida Pública Federal
corrigida por esse indicador terminará o ano entre 24% e 28%.
O Tesouro tem lançado menos papéis prefixados, por causa da turbulência no mercado financeiro nos últimos meses.
Esses títulos têm demanda maior em momento de estabilidade
econômica.
A fatia de títulos corrigidos
pela inflação na DPF subiu, passando de 29,3% para 29,95%.
Composto por antigos títulos da
dívida interna corrigidos em dó-

lar e pela dívida externa, o peso
do câmbio na dívida pública passou de 4,96% para 4,72%. Os
dois tipos de indexadores estão
dentro dos limites estabelecidos
pelo PAF para o fim de 2022,
entre 27% e 31% para os papéis
vinculados à inflação e entre 3%
e 7% para o câmbio.
Detentores
As instituições financeiras
seguem como principais detentores da Dívida Pública Federal
interna, com 28,8% de participação no estoque. Os fundos de
investimento, com 24,3%, e os
fundos de pensão, com 21,8%,
aparecem em seguida na lista de
detentores da dívida.
A participação dos não residentes (estrangeiros) ficou estável, caindo levemente de
10,6% em dezembro para
10,5% em janeiro. Os demais
grupos somam 14,6% de participação, segundo os dados apurados no mês.
Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para
honrar compromissos financeiros. Em troca, compromete-se
a devolver os recursos depois de
alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic (juros básicos da economia),
a inflação, o dólar ou ser prefixada (definida com antecedência). (Agencia Brasil)

Arrecadação de impostos federais
aumentou 18,3% em janeiro
A arrecadac’˜aÞo total das
receitas federais fechou o mês
de janeiro em R$ 235,3 bilhões, informou na quarta-feira (23) o Ministério da Economia. O valor, melhor resultado para o mês desde 1995,
representa um acreìscimo real
de 18,3% em relação a janeiro
de 2021, descontada a inflação
medida pelo Índice de Preços
Amplo ao Consumidor (IPCA),
que fechou o ano em 10,06%.
Em relação às Receitas Administradas pela Receita Federal, o
valor arrecadado em janeiro de
2022 foi de R$ 217,421 bilhoÞes,
representando um acreìscimo real
(IPCA) de 14,66%.

De acordo com o Banco
Cenral (BC), o aumento observado no mês de janeiro pode
ser explicado, principalmente,
por pagamentos atiìpicos de
Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL) e pelo diferimento das quotas do Imposto
de Renda da Pessoa Física
(IRPF) que seriam pagas em
2021 e pelo comportamento
das compensações efetuadas.
O IRPJ e a CSLL apresentaram um crescimento na arrecadação, especialmente das empresas
que fecharam seus balanc’˜os no
me˜s de dezembro de 2021, to-

talizando uma arrecadação de R$
84,1 bilhões, com crescimento
real de 32,41%.
Já a Cofins e o PIS/Pasep
apresentaram uma arrecadação
conjunta de R$ 36,4 bilhões,
representando um acreìscimo
real de 8,58%. Esse desempenho eì explicado pelo decreìscimo real de 2,7% no volume
de vendas, segundo a Pesquisa
Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (PMC-IBGE), e aumento real de 10,4% no volume de serviços, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS-IBGE) entre dezembro
de 2020 e dezembro de 2021.

Também houve um aumento
real de 6,61% na arrecadação
das empresas naÞo financeiras,
com destaque para o setor de
combustiìveis; acreìscimo real
de 13,83% na arrecadação das
importações; e decliìnio de
32% no volume de compensações tributárias.
O Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) teve arrecadação de R$ 4,6 bilhões, representando acreìscimo real de
91,96%. Esse resultado eì explicado pelo crescimento do
volume das operações de
creìdito contratadas por pessoas juriìdicas e por pessoas fiìsicas. (Agencia Brasil)

Embaixada pede
que brasileiros não
visitem províncias na
Ucrânia
A Embaixada do Brasil na Ucrânia recomendou, na quartafeira (23), que brasileiros não viagem para as províncias separatistas Luhansk e Donetsk. A orientação foi divulgada por meio
do perfil da embaixada no Twitter. “Aconselha-se aos cidadãos
que já estejam nessas regiões que considerem deixá-las sem
demora”, alertou a publicação.
A Ucrânia declarou na quarta-feira estado de emergência e
pediu que seus cidadãos na Rússia deixem o país, enquanto Moscou começou a esvaziar sua embaixada em Kiev, capital ucraniana. Os ucranianos temem um ataque militar completo da Rússia.
Entenda
Luhansk e Donetsk foram reconhecidas na última segundafeira (21) como independentes pelo governo russo. Com a medida, as províncias não são mais reconhecidas como território
ucraniano, o que abre espaço para a livre movimentação de tropas russas. O presidente Vladimir Putin enviou tropas aos locais, classificadas por ele como tropas de paz.
No Conselho de Segurança da ONU, o ministro das Relações
Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, condenou a decisão da
Rússia. Segundo ele, a medida desafiou as normas e os princípios da lei internacional e a integridade da Ucrânia dentro de suas
fronteiras internacionais reconhecidas.
Sanções
Na terça-feira (22), em coletiva de imprensa, o presidente
dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o envio de tropas
russas às províncias marca o início da invasão da Ucrânia pelo
país. O líder norte-americano e aliados também anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.
Brasil
No início da semana, o embaixador brasileiro na Organização das Nações Unidas (ONU), Ronaldo Costa Filho, fez uma
declaração no Conselho de Segurança da entidade defendendo
uma “solução negociada” entre Ucrânia e Rússia, que leve em
consideração “os legítimos interesses de segurança” de ambos
os países e o respeito aos princípios defendidos pelas Nações
Unidas.
O embaixador apelou “a todas as partes envolvidas para que
evitem uma escalada de violência e que estabeleçam, no mais
breve prazo, canais de diálogo capazes de encaminhar de forma
pacífica a situação no terreno”. (Agencia Brasil)

Ministério premia
17 organizações com
Selo Mais Integridade
Dezessete organizações receberam na quarta-feira (23), do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
em Brasília, o Selo Mais Integridade, em reconhecimento
pela adoção de práticas de integridade, com enfoque na responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e ética.
A premiação é dividida em
duas categorias: Selo Verde, para
empresas e cooperativas que recebem pela primeira vez a homenagem; e o Selo Amarelo,
que agraciou oito organizações
já premiadas, que tiveram renovados os seus certificados. As
empresas e cooperativas contempladas poderão usar a marca
do selo em seus produtos, sites,
propagandas e publicações.
Durante a cerimônia, a ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, disse que o reconhecimento é uma “ação de fomento
à integridade do setor”, que, segundo ela, não pode deixar de
avaliar também requisitos de
responsabilidade social e sustentabilidade.
“Desde que iniciamos o projeto, estamos alinhados a questões relativas ao meio ambiente
e a questões das áreas social e
de governança”, afirmou ao lembrar que 29 organizações já foram premiadas com o Selo Mais
Integridade, e que as 17 agraciadas hoje juntam-se a outras 12
premiadas em anos anteriores.
Esta é a quarta edição do prêmio Selo Mais Integridade. A
ministra disse que, com a associação das marcas ao selo, é de
se esperar, inclusive, “a abertura de mercados que até então
eram considerados inatingíveis”, com os produtos brasileiros chegando no exterior tendo
garantidas sua “qualidade, sanidade e com toda integridade das
nossas empresas”.
De acordo com o Ministério da Agricultura, entre os be-

nefícios que podem ser alcançados pelas premiadas estão: ganho de imagem e publicidade positiva junto aos cidadãos e concorrência direta com o uso da
marca nas embalagens dos produtos, outdoors e mídias; reconhecimento de possíveis parceiros internacionais; aumento
motivacional da equipe e prestadores de serviços; e melhor
classificação de risco em operações de crédito junto a instituições financeiras oficiais.
Possibilita também, ainda
segundo o ministério, “maior
engajamento com outras corporações nacionais que se relacionam com o mercado internacional e precisam comprovar a
prática de ESG - Environmental,
Social and Governance (Ambiental, Social e Governança, em
português) por stakeholders”.
Para receber o Selo Mais Integridade, a empresa ou cooperativa deve comprovar a prática de requisitos, como possuir
um programa de compliance;
código de ética e conduta; canais de denúncia efetivos,
ações com foco na responsabilidade social e sustentabilidade ambiental e promover
treinamentos para melhoria da
cultura organizacional.
“Além disso, é preciso estar
em dia com as obrigações trabalhistas; não ter multas relacionadas ao tema nos últimos dois
anos; não ter casos de adulteração ou falsificação de processos e produtos fiscalizados pela
Secretaria de Defesa Agropecuária do ministério; ter ações de
boas práticas agrícolas enquadradas nas metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas; e não ter cometido crimes ambientais nos últimos 24
meses”, explicou o Mapa ao informar que cabe a um comitê
gestor analisar a documentação
das organizações candidatas.
(Agencia Brasil)
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Anvisa aprova nova marca de
autoteste para detectar covid-19
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na quarta-feira (23) a
comercialização, em todo o
Brasil, de mais um autoteste
para detecção da covid-19. O
Covid Ag Detect, desenvolvido para análise rápida de uma
amostra colhida pelo próprio
consumidor, com o auxílio de um
cotonete (swab) nasal, será produzido no país, pela Eco Diagnóstica Ltda, empresa brasileira, com sede em Nova Lima
(MG).
Segundo a empresa, o produto permitirá ao consumidor

saber se foi infectado pelo novo
coronavírus em apenas 15 minutos. De acordo com a Anvisa, o Covid Ag Detect atendeu
a todos os critérios técnicos
analisados para a concessão do
registro, como as avaliações de
segurança e confiabilidade do
uso do autoteste por pessoas
leigas.
A avaliação do pedido de registro levou 22 dias e foi publicado no Diário Oficial da União
(DO) da quarta-feira, na Resolução RE 569/2022.
Em nota, a Eco Diagnóstica
informou que já dispõe dos in-

Governo amplia
atendimento para mães
e crianças no SUS
O Ministério da Saúde
anunciou na quarta-feira (23)
o lançamento do Plano de Enfrentamento das Mortalidades
Materno e Infantil, com o objetivo de, por meio da reestruturação da Rede de Atenção
Materna e Infantil (Rami), ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) para
este público.
De acordo com a pasta, a
reestruturação da rede “garantirá o atendimento, a assistência para o planejamento familiar e o nascimento seguro para
a criança”. Para tanto, o financiamento anual previsto para a
saúde da mulher e da criança
será reforçado em R$ 624 milhões, ficando então totalizado em R$ 1,5 bilhão.
“Precisamos aportar recursos em quantidade suficiente,
mas para este fim os recursos
nunca são suficientes, porque
é para cuidar de nosso futuro”, disse o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, durante a
cerimônia de lançamento do
plano.
Ele, no entanto, alertou que
não basta disponibilizar recursos para esse fim. “Precisamos
monitorar o que está sendo feito com essa política pública.
Um conjunto de indicadores foi
elaborado para estarmos juntos, sobretudo, com os municípios, para monitorar resulta-

dos e fazer ajustes na política
pública. Isso não é gasto. É investimento no futuro, nas nossas mães e crianças”, acrescentou.
Segundo nota do ministério, o aprimoramento da assistência também contará com o
fortalecimento das maternidades e a criação dos ambulatórios de assistência a gestantes com alto risco para complicações.
“Os preceitos fundamentais da ampliação são fomentar a integralidade, a qualidade e a segurança do cuidado,
fortalecendo estruturas já existentes e a criação de novos
componentes fundamentais. A
partir de agora, por exemplo, a
rede vai incorporar incentivo
para as Maternidades de Baixo Risco (MABs) que realizam
acima de 500 partos por ano e
inclusão do Ambulatório de
Gestação de Alto Risco
(AGAR)”, detalha a nota.
Também está prevista a
possibilidade de incorporar a
Casa da Gestante Bebê e Puérpera (CGBP) em MABs porte II e III. “Com relação ao Centro de Parto Normal (CPN),
conta com a inclusão do médico obstetra à equipe, garantindo uma assistência multiprofissional, segura e de qualidade”, acrescentou. (Agencia
Brasil)

EDITAL DE PROCLAMAS

sumos necessários para começar a produzir o Covid Ag Detect a partir de hoje, em sua fábrica localizada na cidade de
Corinto (MG). Os primeiros lotes devem começar a chegar às
farmácias após o carnaval, ainda no início de março.
“A empresa acredita que o
autoteste vem agregar positivamente no combate ao coronavírus, funcionando como triagem
para uma possível infecção e
possibilitando o isolamento do
indivíduo no caso do teste reagente”, disse a empresa em
nota.

Segundo a Anvisa, o autoteste pode ser utilizado entre o
1º e o 7º dia do surgimento dos
primeiros sintomas gripais (febre,
tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, dores de cabeça e no
corpo). Caso a pessoa tenha tido
contato com alguém comprovadamente infectado pelo novo
coronavírus, mas não apresente
nenhum sintoma gripal, deve
esperar por cinco dias para fazer o autoteste.
O diagnóstico tem que ser
estabelecido por um profissional
de saúde – e não substitui o
atestado médico caso este seja

necessário. Somente os produtos aprovados pela Anvisa podem ser comercializados no
país, seja em farmácias ou estabelecimentos de produtos médicos regularizados junto à vigilância sanitária.
Além do Covid Ag Detect, no
dia 17 a empresa aprovou a comercialização do Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, fabricado pela empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos.
É proibida a venda de autotestes em sites que não perten-

çam a farmácias ou estabelecimentos de saúde autorizados e
licenciados pelos órgãos de vigilância sanitária. A lista completa dos testes aprovados será atualizada periodicamente e será disponibilizada na página da agência.
No fim de janeiro, a Agência
Brasil publicou uma reportagem
explicando como realizar o autoteste e o que fazer em caso de
resultados positivos ou negativos. As instruções de uso específicas do Covid Ag Detect estão
disponíveis na página da Anvisa. (Agencia Brasil)

BNDES comunica substituição nas
diretorias de Finanças e Jurídica
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) informou na
quarta-feira (23) que fez substituições em duas de suas diretorias. Deixarão o banco a diretora de Finanças, Bianca
Nasser, e o diretor Jurídico,
Saulo Puttini.
“Os dois executivos cumpriram uma intensa agenda de
modernização da estrutura de
projetos e instrumentos do
Banco e deixam um legado representativo. Em seus lugares,
assumem o atual assessor estratégico da presidência, Lou-

renço Tigre, e o superintendente da área jurídica, Marcelo Vianna Rangel”, informou o
BNDES por meio de nota.
De acordo com o banco, Bianca Nasser assumiu a Diretoria Financeira em 2019 e liderou desafios como a reestruturação do setor, permitindo o
avanço em agendas prioritárias para o BNDES, e o Departamento de Relações com Investidores, que ofereceu maior interlocução do banco com seus
principais stakeholders (partes
interessadas).
O novo diretor financeiro,

Lourenço Tigre, está no banco
desde julho de 2019 e tem mais
de 25 anos de experiência no
mercado financeiro, com atuação na gestão de investimentos, fusões & aquisições e como
executivo do setor de petróleo.
Segundo o BNDES, Saulo
Puttini promoveu uma ampla
reformulação das áreas jurídicas em ações como a revisão
das políticas de mercado de capitais e a criação de novo marco de contratações para modelagem de projetos de desestatização.
Seu substituto na Diretoria

jurídica, Marcelo Vianna Rangel, é funcionário de carreira do
BNDES há 24 anos, sendo 16
como executivo do Banco. Como
superintendente, Rangel foi
responsável pelos serviços jurídicos relacionados às operações de mercado de capitais, estruturação de project finance,
concessões e privatizações.
Os novos diretores indicados serão efetivados após os
trâmites de governança, incluindo a deliberação pelo Conselho de Administração do BNDES, previstos para o próximo
mês. (Agencia Brasil)

Expo Dubai traz tecnologia de ponta
para mobilidade urbana e aérea
Máquina de raio-X e telefone são alguns exemplos de legados para a humanidade apresentados na Expo desde a sua inauguração em 1851, na cidade de
Londres, Inglaterra. Na atual
edição, em Dubai, nos Emirados
Árabes Unidos, um dos eixos
que motivam os 192 expositores
mundiais são soluções mais limpas e eficientes para a locomoção, grande entrave das metrópoles contemporâneas.
Entre as tecnologias mais intrigantes nesse segmento, durante a edição árabe, que começou em outubro do ano passado e segue até 31 de março, está

no pavilhão da Espanha. Pela
primeira vez, o Hyperloop, um
veículo inovador de transporte,
capaz de chegar a uma velocidade de mil quilômetros por hora,
sem emissão de poluentes, é exibido em uma exposição mundial.
Em entrevista à Agência Brasil, Juan Vicén Balaguer, um dos
fundadores da Zeleros, empresa responsável pela tecnologia,
disse que o resultado da feira é
muito positivo. “Nossa participação na Expo 2020 Dubai consolidou o Hyperloop como um
novo e emergente modo de
transporte, e a sociedade está

animada com o que está por vir”.
Para Balaguer, a tecnologia
de transporte se aplicaria bem ao
Brasil, “especialmente nas cidades mais populosas e distantes
entre si”.
O funcionamento é por meio
de um sistema de propulsão e
levitação, e um compressor movimenta o veículo dentro de uma
rede de tubos.
Apesar do pioneirismo da
Espanha, o Brasil não fica atrás.
No pavilhão do país, que tem
como principal organizadora a
Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(ApexBrasil), foi apresentado em

novembro do ano passado o
eVTOLs (Electric Vertical Takeoff and Landing), misto de carro
voador e helicóptero elétrico
com baixa emissão de carbono.
Voltada ao transporte aéreo urbano, a aeronave ainda emite
baixo ruído.
Desenvolvido pela Embraer,
o eVTOLs está em estágio inicial de desenvolvimento, aguardando resposta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
para obtenção de um certificado
de tipo, a primeira de uma série
de etapas para a verificação dos
requisitos de segurança da aeronave. (Agencia Brasil)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
EDER ELIAS CARVALHO DOS SANTOS E DENISE OLIVEIRA SERAFIM. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BARBEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM FEIRA DE SANTANA, BA, NO DIA 16/12/2001,
FILHO DE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS E DE ROSIMEIRE MARIA DE CARVALHO SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA DE SUPORTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SALVADOR, BA,
NO DIA 09/03/1993, FILHA DE JOSÉ SERAFIM E DE MARLI ROSA OLIVEIRA.
IGOR LEMOS DE SOUZA E SANNY CARDOSO DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PROMOTOR DE EVENTOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/07/1996, FILHO DE
JOSE ALVES DE SOUZA E DE IZABEL LEMOS DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADORA DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/05/2002, FILHA DE
SANCLER SILVA DOS SANTOS E DE PRISCILA PAULA RODRIGUES CARDOSO.
PAULO MENEZES CALDEIRA DE SANTANA E DARLIANE ROSANA SANTOS SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, GERENTE DE NEGÓCIO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 28/12/1984, FILHO DE MANOEL MARIANO DE SANTANA E DE MARIA APARECIDA
MENEZES CALDEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, GERENTE ADMINISTRATIVA,
DIVORCIADA, NASCIDA EM SIRINHAÉM, PE, NO DIA 02/05/1992, FILHA DE CICERO CLAUDINO DA
SILVA E DE HOZANA MARIA DOS SANTOS SILVA.
JOSENILTON VILAS BOAS SILVA E VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ALMOXARIFE, SOLTEIRO, NASCIDO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA, NO DIA 01/10/
1988, FILHO DE MILTON DA SILVA E DE ROSILDA VILAS BOAS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
, SOLTEIRO, NASCIDA EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BA, NO DIA 25/02/1985, FILHA DE NATIEL
JESUS DOS SANTOS E DE VALDETE GONÇALVES DAMACÊNA.
JOSENILDO JOSE DE AGUIAR DOS SANTOS E REJANE RIBEIRO DOS SANTOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PINTOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM RECIFE, PE, NO DIA 24/11/
1968, FILHO DE JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS E DE MARIA RAMOS DE AGUIAR DOS SANTOS.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP,
NO DIA 22/05/1976, FILHA DE IRINEU RIBEIRO DOS SANTOS E DE MAIA APARECIDA DO BEM
SANTOS.
HYGOR AZEVEDO BUENO E JEOVANA ALVES DE ALMEIDA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PROGRAMADOR JR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/12/1997, FILHO DE CASSIO
ROCHA BUENO E DE LUCIANA AZEVEDO DA SILVA BUENO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADORA DE ATENDIMENTO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/11/1999,
FILHA DE JEOVA GALDINO DE ALMEIDA E DE RAIMUNDA ALVES DA SILVA.
CÉSAR SOUSA DA COSTA E AMANDA DIAS BATISTA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
SUPERVISOR DE OBRAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM TIANGUÁ, CE, NO DIA 14/08/1994, FILHO DE
ISRAEL VICENTE DA COSTA E DE TERESA SOUSA DA COSTA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BIOMÉDICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/06/1998, FILHA DE
JOSE GENTIL BATISTA E DE REONICE FUIZA DIAS BATISTA.
DANIEL LIMA DA SILVA E ELISANGELA FERREIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
SEGURANÇA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/10/1977, FILHO DE CICERO
JOSÉ D ASILVA E DE MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE CABELEIREIRO, DIVORCIADA, NASCIDA EM CORONEL FABRICIANO, MG, NO DIA
01/05/1978, FILHA DE GERALDO ALVES DA SILVA E DE CREMILDA FERREIRA DA SILVA.
HENRIQUE BARBOSA HEMMEL E ALINE DA SILVA DUTRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MILITAR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/08/2000, FILHO DE RONALDO DA
SILVA HEMMEL E DE VIVIANE INACIO BARBOSA HEMMEL. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADORA DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/05/1999, FILHA DE
NEY PEREIRA DUTRA E DE CLEONICE RUFINO DA SILVA DUTRA.
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS E ANDRÉA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, BA, NO DIA 13/11/1982, FILHO
DE HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS E DE MARISE NICASIO DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SIMÕES
FILHO, BA, NO DIA 06/03/1985, FILHA DE INA DOS SANTOS.
MARCOS JOSÉ XAVIER DA SILVA E SIMONE SIMÕES BARBOSA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COZINHEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM FREI MIGUELINHO, PE, NO DIA 23/10/
1976, FILHO DE JOSÉ PEDRO DA SILVA E DE ALZIRA MARIA XAVIER DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 16/04/1984, FILHA DE JOSÉ BARBOSA DA SILVA E DE SILVANA SIMÕES DUARTE DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

AT12 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda

CNPJ 14.344.027/0001-06 - NIRE 35225466308
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 22.02.2022
Data, hora, local: 22.02.2022, às 10 horas, na sede social, Rua Gomes de Carvalho, nº 1356 – Conjunto 72, São Paulo/
SP. Presença: o Presidente, Eduardo Alberto Martins, o Secretário, Marcos Atushi Yasuda e os sócios. Deliberações
aprovadas: 1. A redução do capital social de R$ 3.681.410,00 para R$ 10.000,00, mediante cancelamento e reembolso
de quotas no valor de R$ 3.671.410,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo
1.082, II, do Código Civil. 2. O pagamento do reembolso aos sócios, mediante a restituição em bens e/ou direitos
(créditos) do ativo da sociedade, pelo valor contábil, conforme faculta o artigo 419 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto 3.000, de 26/03/1999). Os sócios promoverão a alteração do contrato social consignando o novo valor
do capital social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.02.2022. Sócios: AT12 Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda, Archtech Engenharia, Ergon Soc Adm Ltda. Sócios e Responsáveis Legais: Archtech Engenharia e Construções
Ltda e Ergon Sociedade Administrativa Ltda, ambas por Eduardo Alberto Martins e Marcos Atushi Yasuda.

Cyrela Sul 008 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
CNPJ 21.125.450/0001-80 - NIRE 35230080277
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 02.10.2021, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença.
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital em R$ 10.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social,
nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante cancelamento de 10.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00
cada, de forma proporcional, sendo 9.000.000 de quotas da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 1.000.000 de quotas da sócia Jasper Empreendimentos Imobiliários - Eireli, as quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, passa o capital social de R$ 34.021.260,00 para R$ 24.021.260,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.10.2021.Sócias: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Celso Antonio Alves - Administrador e Sigrid Amantino Barcelos Procuradora; e Jasper Empreendimentos Imobiliários - Eireli por Fernando Goldsztein.

Cyrela Sul 009 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ nº 21.675.605/0001-52 - NIRE nº 35.229.979.172
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.01.2022, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 5.000.000,00, considerados excessivos em relação
ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante cancelamento de 5.000.000 de quotas, com
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, de forma proporcional, sendo 4.000.000 de quotas da sócia Goldsztein Cyrela
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 1.000.000 de quotas da sócia Jasper Empreendimentos
Imobiliários - Eireli, as quais receberão em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital
excessivo. Dessa forma, passa o capital social de R$ 18.666.891,00 para R$ 13.666.891,00, dividido em 13.666.891
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 06.01.2022. Mesa: Celso Antonio Alves - Presidente, Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócias:
Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Celso Antonio Alves - Administrador, Sigrid Amantino
Barcelos - Procuradora. Jasper Empreendimentos Imobiliários - Eireli - Fernando Goldsztein

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0022036-09.2018.8.26.0001 Classe:
Assunto: Cumprimento de Sentença - Interpretação / Revisão de Contrato Exeqüente: SANDRA ANASTACIA DIAS DE
OLIVEIRA Executado: AUTO POSTO RRV LTDA-EPP EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0022036-09.2018.8.26.0001 A MMª. Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUTO POSTO RRV LTDA-EPP, CNPJ
10.350.728/0001-05, com endereço à Estrada do Sabão, 04, Jardim Doraly, CEP 07075-270, Guarulhos - SP que por
este Juízo, tramita um Cumprimento de Sentença, movido por SANDRA ANASTACIA DIAS DE OLIVEIRA, oriundo da ação
de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de título e pedido liminar n. 0000547-86.2013.8.26.0001
que tramitou perante este Juízo. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 6.926,81 (atualizado até agosto/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2019.

contato@jornalodiasp.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035978-28.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FLAVIA APARECIDA SILVA BARRETO, brasileira, solteira, advogada, RG 24.647.9590, CPF 271.164.668-86 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fundação São Paulo, objetivando
a cobrança da quantia de R$ 6.365,63 decorrente de mensalidades vencidas no período de abril a junho de 2014,
decorrentes da prestação de serviços educacionais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou ofereça embargos, ficando intimada de que, haverá
isenção das custas processuais se cumprir, nos termos do art 701, § 1º do CPC/2015 e honorários advocatícios de
cinco por cento 5% do valor atribuído à causa, sob pena de conversão em execução. Decorrido o prazo supra, no
silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de Fevereiro de 2022.
24 e 25 / 02 / 2022

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 Segunda Convocação Para Assembleia Geral de Titulares dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 12ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversificados da 1ª, 2ª
e 3ª Séries da 12ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Emissora (“Termo de Securitização”,
“Emissão e “CRA”, respectivamente), convoca os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da
Emissão (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se
realizar, em primeira convocação, no dia 16 de março de 2022, às 14hs 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) Aprovar a não liquidação do Patrimônio Separado dos CRA, na forma das cláusulas
6.3 e 10.1, item (vii) do Termo de Securitização, em razão da inobservância do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
para a formalização, pela Emissora, do aditamento ao Termo de Securitização, tendo em vista a utilização dos
recursos existentes na Conta Emissão para a aquisição de novos Direitos Creditórios do Agronegócio a fim de
vinculá-los aos CRA, em substituição aos lastros quitados, observando os critérios dispostos na Cláusula Sexta – Da
Renovação (“3º Aditamento para formalização dos Novos Direitos Creditórios – Lastro”); (ii) Em caso de aprovação
do item (i) acima, ratificar utilização, pela Emissora, dos recursos existentes na Conta Emissão para a aquisição de
novos Direitos Creditórios do Agronegócio, que foram vinculados aos CRA em montante e prazo compatíveis para
o pagamento do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração dos CRA, em substituição aos lastros quitados,
observando os critérios dispostos na Cláusula Sexta (Da Renovação) do Termo de Securitização e aprovar a
concessão de prazo adicional de 15 (quinze) dias, contados da aprovação em Assembleia, para celebração do 3º
Aditamento para formalização dos Novos Direitos Creditórios – Lastro; (iii) a 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, realizada em 01 de janeiro
de 2022, a qual assumiu todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços
de Gestão de Direitos Creditórios do Agronegócio e Cobrança Extrajudicial de Direitos de Crédito Inadimplidos e
outras Avenças (“Contrato de Cobrança Extrajudicial”), celebrado entre a Emissora, o Agente de Cobrança
Extrajudicial e a Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A. (“Nufarm”) no âmbito da Emissão, bem como dos
seus atos praticados até a data da Assembleia; (iv) autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a
realizar a alteração dos documentos da operação, conforme pertinência, para padronização dos conceitos de acordo
com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestaocra@
grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2
(dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do
titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes 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 assembleia@pentagonotrustee.com.br,
assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam
contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a
eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A
Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem
sua presença 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,
cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem
prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de
assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A Emissora e o
Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da
presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.
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Governo lança carteira nacional
de identidade com registro único
TSE avalia punição a
aplicativo usado para
desinformação
O ministro Edson Fachin,
recém-empossado na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou na quarta-feira (23) que a Justiça Eleitoral já estuda os meios jurídicos mais viáveis para punir aplicativos de mensagens que permitam a disseminação de desinformação contra candidatos
ou contra o próprio processo
eleitoral.
“Ainda que seja a última
resposta para impor limites a
um aplicativo de mensagem,
será a atitude que se espera da
Justiça Eleitoral, que deve zelar pela paridade de armas no
certame eleitoral. As eleições
não constituem um processo
sem lei”, disse Fachin, que na
quarta-feira (23) concedeu a
primeira entrevista coletiva
como presidente do TSE.
O principal alvo de preocupação da Justiça Eleitoral é o
Telegram, que está entre os
aplicativos de troca de mensagens mais usados no Brasil e
onde, hoje, não há empecilhos
para qualquer tipo de comunicação. O TSE já fez diversas
tentativas de interlocução com
a empresa responsável pela ferramenta, cuja sede fica em
Dubai, Emirados Árabes Unidos, porém sem sucesso.
Questionado mais de uma
vez sobre o Telegram, o ministro respondeu, sem citar o
aplicativo especificamente,
que seria “especialmente
oportuna” a aprovação de alguma regra sobre o assunto
pelo Congresso. Ele informou que, se isso não ocorrer,
o TSE prepara uma tese jurídica, com base em legislações já existentes sobre internet e eleições, que permita colocar limites a aplicativos rebeldes.
“Nenhum mecanismo de
comunicação está imune ao
Estado de Direito”, afirmou
o ministro. Usando um jogo de
futebol como metáfora, Fachin disse que o juiz não contabiliza apenas os gols para saber o vencedor e que, ao longo
da partida, também “dá cartões

amarelos e às vezes promove
expulsões”.
Ele frisou, contudo, que a
Justiça Eleitoral ainda insiste
na tentativa de diálogo. “Ainda
não nos afastamos de todo da
ideia de que seja possível estabelecer um diálogo mínimo,
com padrões mínimos de comportamento, em relação a toda
e qualquer plataforma que tenha operação com usuários
brasileiros”, disse o presidente do TSE.
Fachin destacou que pretende, em sua gestão, deixar
como legado uma estrutura
permanente de defesa da imagem institucional da Justiça
Eleitoral.
“A desinformação chegou
para ficar. Os programas de
combate à desinformação não
podem ser transitórios”, disse. Ele disse que, em reunião
realizada nesta quarta-feira
com os presidentes dos 27
tribunais regionais eleitorais,
já começou a discutir como
capilarizar tal combate em núcleos locais.
Urna eletrônica
Fachin foi também questionado sobre falas do presidente Jair Bolsonaro que colocam em dúvida o funcionamento da urna eletrônica, e se as
respostas contundentes que
tem dado não podem ser vistas pelo eleitor como parciais
em relação ao presidente.
O presidente do TSE respondeu que se expressa de
modo mais contundente “apenas se e quando a própria instituição [Justiça Eleitoral]
esteja sendo injustamente
atingida”.
“Se houver ofensas injustificadas à Justiça Eleitoral,
como presidente do Tribunal
Superior Eleitoral digo que
nós vamos responder e seremos implacáveis,” disse Fachin. “Agredir a instituição
da Justiça Eleitoral significa hoje colocar em discussão a realização das próprias eleições”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:

Foto: Reprodução /Facebook

“... o Portal “Nova Frota SP Não Para” lançado dia 22, em
evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, contou com
a presença de 510 prefeitos e prefeitas. Agora os municípios
podem solicitar máquinas, veículos e equipamentos para equipar
as suas frotas, centralizando os pedidos feitos às Secretarias. O
lançamento foi feito pelo Governador João Doria, o Vice-Governador, Rodrigo Garcia, com o Secretário de Agricultura e
Abastecimento, Itamar Borges, entre outros Secretários presentes. Com o Portal os municípios podem se inscrever e realizar
pedidos em um único lugar” ...

Portal “Nova Frota SP Não Para” é lançado pelo Governo de SP com máquinas e equipamentos para a Secretária
de Agricultura e Abastecimento
Muito boa esta iniciativa do governo do Estado de S.Paulo. A
sociedade paga os impostos, e esta ação, deve retornar em benefícios para todos. O portal é um meio facilitador, para todo o
interior solicitar: retroescavadeiras, tratores, caminhões basculantes, caminhões pipa, kit patrulha agrícola com tratores, distribuidor de adubo e de sementes, pulverizador, grade aradora e
arado subsolador, isso sem dúvida é muito bom para todos.
- Por agora é isso. Boa semana, saúde, forte abraço e até
a próxima palavra Brasiliana.

O governo federal anunciou
a criação da carteira nacional de
identidade unificada em todo o
país. A medida consta de decreto assinado na quarta-feira (23)
pelo presidente Jair Bolsonaro,
durante cerimônia no Palácio do
Planalto.
O novo RG usará o número
do Cadastro Nacional de Pessoa
Física (CPF) como identificação única dos cidadãos. A emissão da carteira será gratuita, e os
institutos de identificação terão
prazo até 6 de março de 2023
para se adequar à mudança. O
decreto entrará em vigor no dia
1º de março.
Segundo o governo, os documentos continuarão sendo
emitidos pelos órgãos estaduais,
como secretarias de Segurança
Pública, mas terão o mesmo formato e padrão de emissão. Ao

receber o pedido do cidadão, os
órgãos estaduais de registro civil validarão a identificação pela
plataforma do governo federal,
o Gov.br. Além do documento
físico emitido em papel, os cidadãos poderão acessar a nova
identidade no formato digital.
“Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26
estados e o Distrito Federal,
cada um com sua carteira. Isso
vai acabar. Haverá uma identificação única do cidadão”, destacou o ministro Luiz Eduardo
Ramos, da Secretaria-Geral da
Presidência da República.
Segurança
O novo documento é considerado mais seguro porque permitirá a validação eletrônica de
sua autenticidade por QR Code,

inclusive offline.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, lembrou que, da forma
como está hoje, os cidadãos
poderiam ter até 27 documentos de identidade com números diferentes emitidos pelas
unidades da federação, o que
facilitava a prática de diversas
fraudes e crimes. “A gente
avança para um novo tempo de
controle, de seriedade e de
tranquilidade da população brasileira”, afirmou.
Com a mudança, caso um cidadão emita nova carteira nacional de identidade em uma unidade da federação diferente, o
documento já vai contar como
segunda via, uma vez que estará
vinculado ao número do CPF.
Caso a pessoa que solicita a
identidade não tenha ainda o

CPF, o órgão de identificação
local faz de imediato a inscrição
dela, seguindo as regras estabelecidas pela Receita Federal.
Validade
Quando estiver disponível, o
novo RG, terá validade de dez
anos. Os documentos atuais de
cidadãos com idade até 60 anos
serão aceitos por até dez anos.
Para os maiores de 60 anos, o
RG antigo continuará valendo
por tempo indeterminado.
O governo também destacou
que a nova carteira nacional de
identidade passará a ser documento de viagem, por causa
da inclusão do código no padrão internacional, que pode
ser lido por equipamento. Trata-se do código MRZ, o mesmo
usado em passaportes. (Agencia
Brasil)

Presidente assina projeto de lei que
cria Plano Nacional do Desporto
Em solenidade no Palácio do
Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou na quarta-feira
(23) projeto de lei que cria o
Plano Nacional do Desporto. A
iniciativa contribui para o aprimoramento das políticas públicas esportivas e para a redemocratização da prática do esporte, por meio da ampliação do
acesso às atividades físicas no
ambiente escolar e da promoção
dos esportes de alto rendimento, desde as categorias de base.
Participaram do evento o
ministro da Cidadania, João
Roma, o secretário especial do

Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, e representantes de diversas entidades do esporte nacional, além de
outros ministros e atletas como
André Domingos, Maurren Maggi e Daniel Dias.
O velocista André Domingos, vencedor de duas medalhas
olímpicas e quatro pan-americanos, elogiou o trabalho do secretário especial do Esporte do
Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, e disse que, “no
ano de 2021 foram feitas mais
de 1.500 obras esportivas pelo
nosso país, nos 26 estados, em

várias cidades.Foram mais de
seis mil atletas contemplados
com a Bolsa Talento. A gente
tem que tirar o chapéu”, concluiu.
Vitória do esporte
Marcelo Magalhães, em seu
discurso, afirmou que, com a
aprovação da lei, “quem vence é o
esporte, quem vence é a imprensa
esportiva, são os municípios, os
estados” e ressaltou que é uma
vitória do esporte brasileiro.
O ministro da Cidadania,
João Roma, parabenizou o envio
do projeto de lei ao Congresso

Nacional e afirmou que, cada vez
mais, “o esporte tem se demonstrado como a principal ferramenta de transformação social.
Hábitos virtuosos para uma sociedade que está ameaçada nos
seus valores”.
Ele lembrou que, “ano passado tivemos as Olimpíadas e
Paralimpíadas, onde o Brasil
conquistou o maior número de
medalhas da sua história”.
No encerramento da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro
afirmou que está avaliando a recriação de um Ministério do
Esporte. (Agencia Brasil)

Senado e STF criam grupo de juristas
para agilizar processos jurídicos
Uma comissão composta
por 17 juristas vai se debruçar,
pelos próximos seis meses, na
reforma de processos administrativo e tributário nacionais. Os
presidentes do Senado, Rodrigo
Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux,
anunciaram na quarta-feira (23)
a medida.
A ideia é que o grupo apresente anteprojetos de proposições legislativas, sugestões e
soluções que unifiquem, modernizem e, principalmente, agilizem processos jurídicos que
impactam diretamente a vida dos
cidadãos.
“A expectativa é implementar reformas que diminuam o
peso das demandas sobre as nossas sobrecarregadas estruturas
judiciárias. Nosso objetivo é
causar um impacto positivo na
vida concreta dos cidadãos e das
empresas, diminuindo o custo e
o peso de atividades burocráticas e jurídicas no domínio da

produção econômica”, disse
Pacheco.
Já o ministro Fux defendeu
que o que chamou de “letigiosidade desenfreada” seja contida
no Brasil. Segundo ele, a comissão vai estudar como eliminar
formalidades desnecessárias e
até “uma orgia legislativa, que
levou desde a Constituição de
1988 a elaboração de 365 mil
normas tributárias”.
O ministro destacou que em
outros países, a maioria dos atos
materiais são praticados extrajudicialmente e só se judicializa a questão jurídica e meios de
coerção e restrição de direitos.
O grupo será presidido pela
ministra Regina Helena Costa,
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), e composto por 17 juristas que não serão remunerados
pelo trabalho na comissão.
Sobre o impacto dessa comissão em temas considerados
urgentes na Congresso, como
uma reforma tributária, Fux res-

saltou que a ideia é fazer uma
“interligação” dos temas, já que
o processo de aplicação de leis
tributárias também depende de
leis que o orientem.
“É sempre assim, o juiz precisa da matéria prima, senão
julga no vácuo. Tanto a lei
quanto o processo precisam
andar par a par”, avaliou o presidente do STF.
Na prática, o trabalho da comissão de juristas será realizado paralelamente à tramitação da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019, que trata da reforma tributária.
A PEC está na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) e
teve o relatório do senador
Roberto Rocha lido hoje, mas
um pedido regimental de vista
coletiva da matéria adiou a discussão e deliberação do parecer para a próxima reunião do
colegiado.
“A PEC 110 é uma proposta
de modelo de arrecadação tribu-

tária para simplificação e unificação de tributos. Essa é a ideia
central. A comissão vai atuar no
processamento das lides, na busca de soluções para conseguirmos uma duração razoável dos
processos administrativos e tributários”, disse Pacheco.
O presidente do Senado
lembrou que lacunas na Legislação fizeram com que somente em 2020, o Poder Judiciário tivesse mais de 62
milhões de ações judiciais em
andamento no país. Do total
daquele ano, apenas pouco
mais da metade delas, 27,9 milhões, foram concluídas.
“Nos ritos e procedimentos
de contencioso administrativo,
observa-se a concorrência de
teses frequentemente divergentes, que terminam sempre por
alimentar a judicialização excessiva das discussões em matéria de direito administrativo,
previdenciário e tributário”, avaliou. (Agencia Brasil)

Contas externas têm saldo negativo
de US$ 8,1 bi em janeiro
As contas externas tiveram
saldo negativo de US$ 8,1 bilhões em janeiro de 2022, informou na quarta-feira (23), o Banco Central (BC). Com o resultado, o Brasil acumula, em 12
meses, déficit de US$ 27,7 bilhões em transações correntes,
o que representa 1,71% do Produto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os bens e serviços produzidos no país), ante US$ 27,9
bilhões (1,74% do PIB) no mês
anterior e US$ 21,9 bilhões
(1,54% do PIB) em janeiro de
2021. As transações correntes
são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda com outros países.
O BC disse que em janeiro
de 2022, o déficit na conta de
renda primária (lucros e dividendos, pagamentos de juros
e salários) aumentou 7,8%
em relação a janeiro de 2021
e totalizou US$ 5,4 bilhões.
As despesas líquidas de lucros e dividendos aumentaram para US$ 2,5 bilhões,
ante US$ 1,1 bilhão em janeiro de 2021. A elevação do
défict em lucros decorreu,
principalmente, do aumento
de US$ 1,1 bilhão nas despesas,

para US$ 3,8 bilhões em janeiro de 2022, enquanto as receitas reduziram US$ 322 milhões,
na mesma base comparativa. Já
as despesas líquidas com juros
somaram US$ 2,9 bilhões no
mês, retração de 25,5% na comparação com janeiro de 2021,
com aumento das receitas e redução das despesas.
O BC informou ainda que,
em janeiro, o Investimento Direto no País (IDP) somou US$
4,7 bilhões em janeiro de 2022,
ante US$ 3,5 bilhões em janeiro de 2021. As operações intercompanhia (como os empréstimos da matriz no exterior para a
filial no Brasil) registraram ingressos líquidos de US$ 307
milhões no mês.
Nos 12 meses encerrados
em janeiro, o IDP totalizou ingressos líquidos de US$ 47,7
bilhões (2,94% do PIB), ante
US$ 46,4 bilhões (2,89% do
PIB) no mês anterior. Em janeiro, os ingressos líquidos somaram US$ 38,4 bilhões (2,70%
do PIB)
Em janeiro de 2022, os investimentos diretos no exterior
(IDE) apresentaram aplicações
líquidas de US$ 1,9 bilhão, dos

quais US$ 1,3 bilhão em participação no capital - reinvestimento de lucros. Nos 12 meses encerrados em janeiro de
2022, o IDE totalizou aplicações líquidas no exterior de
US$ 18,7 bilhões.
Segundo o BC, a balança comercial de bens registrou déficit de US$ 1,5 bilhão em janeiro de 2022, ante saldo negativo
de US$2,6 bilhões em janeiro
de 2021. As exportações de bens
totalizaram US$19,8 bilhões e
as importações de bens,
US$21,3 bilhões, incrementos
de 31,3% e 20,4% em comparação a janeiro de 2021.
As importações no âmbito
do Repetro (regime aduaneiro
especial) somaram US$ 41 milhões em janeiro de 2022
(US$1,7 bilhão em janeiro de
2021). O Repetro é o regime
aduaneiro especial que suspende a cobrança de tributos federais, de exportação e de importação de bens que se destinam
às atividades de pesquisa e de
lavra das jazidas de petróleo e
gás natural, principalmente as
plataformas de exploração.
O déficit na conta de serviços (viagens internacionais,

transporte, aluguel de equipamentos e seguros, entre outros)
somou US$1,5 bilhão em janeiro de 2022, aumento de 51,2%
em relação a janeiro de 2021.
A conta de viagens internacionais registrou despesas líquidas (receitas de estrangeiros no Brasil menores que os
gastos de brasileiros no exterior) de US$ 269 milhões no
mês, ante US$ 39 milhões em
janeiro de 2021.
“Destaca-se, na mesma base
de comparação, o crescimento
dos fluxos brutos de receitas de
viagens, 56,8%, totalizando US$
421 milhões, e despesas de viagens, 124,3%, somando US$
690 milhões. As despesas líquidas de transportes somaram
US$ 542 milhões em janeiro
de 2022, ante US$ 351 milhões em janeiro de 2021, seguindo a tendência de expansão
da corrente de comércio exterior”, disse o BC.
Para o mês de fevereiro de
2022, a estimativa para o resultado em transações correntes é
de déficit de US$ 2,6 bilhões,
enquanto a de IDP é de ingressos líquidos de US$ 10 bilhões.
(Agencia Brasil)

