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Inflação pelo IGP-DI cai
para 1,5% em fevereiro

SP celebra mês da mulher com
oportunidades de qualificação e emprego
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Produção de veículos teve
queda de 15,8% em fevereiro

Governo lança programas
de proteção e incentivo

 às mulheres
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,06
Venda:       5,06

Turismo
Compra:   4,92
Venda:       5,20

Compra:   5,53
Venda:       5,53

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

20º C

Quarta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Presidente
americano
suspende

importação
de petróleo
da Rússia

O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, anunciou
no início da tarde de  terça-fei-
ra (8) a suspensão das impor-
tações de petróleo da Rússia.
Biden reconheceu que muitos
países aliados, devido à depen-
dência energética, podem não
ser capazes de tomar medidas
parecidas.

“Os Estados Unidos produ-
zem muito mais petróleo do-
mesticamente do que todos os
países europeus juntos. Na ver-
dade, somos também exporta-
dores, então podemos assumir
essa medida, outros não po-
dem. Estamos trabalhando
também com parceiros euro-
peus para reduzir a dependên-
cia da energia russa”, afirmou
Biden.                           Página 3

Otan diz que
vai impedir

que Moscou
expanda a
agressão

O secretário-geral da Orga-
nização do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan), Jens Stolten-
berg, esteve na terça-feira (8)
em Riga, capital da Letônia,
país membro da aliança mili-
tar. Stoltenberg falou sobre a
invasão russa na Ucrânia e re-
forçou o apoio prestado pelos
aliados do bloco aos ucrania-
nos. “Somos a organização de
defesa mais poderosa do mun-
do. Estamos mobilizando cen-
tenas de soldados adicionais e
vamos defender e proteger
cada polegada da Letônia e de
cada território aliado”, garan-
tiu.                               Página 3
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A produção de veículos
teve queda de 15,8% em fe-
vereiro na comparação com o
mesmo mês de 2021. Segun-
do o balanço divulgado na ter-
ça-feira (8), em São Paulo,
pela Associação Nacional de
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), foram
montadas em fevereiro deste
ano 165,9 mil unidades. Em
comparação com janeiro, no
entanto, o número representa
uma alta de 14,1%.

As vendas de veículos no-
vos em fevereiro também so-
freram retração de 22,8% em
relação ao mesmo mês do ano
passado. Foram emplacadas
129,3 mil unidades no segun-
do mês de 2022.

Segundo o presidente da
Anfavea, Luis Carlos Moraes,
neste início de ano a indústria
ainda passa pelas dificuldades
que traziam problemas no ano
passado. “O número está em
linha com o que a gente imagi-
nava, enfrentando desafios
pela variante Ômicron e tam-
bém pela falta de componen-
tes”, justificou.

A produção de automóveis e
veículos leves teve recuo de
16,9% em fevereiro na compara-
ção com o mesmo mês de 2021,
com a fabricação de 152,6 mil
unidades. As vendas da categoria
evidenciaram retração de 24% em
relação a fevereiro do ano passa-
do, com a comercialização de
120,4 mil unidades.     Página 3
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O repúdio à fala do deputado
estadual por São Paulo Arthur do
Val (Podemos) marcou a sessão
solene em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher, no Congres-
so, na terça-feira (8). A presidente
da sessão, senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA), classificou o
comportamento do político paulista
como abominável e inaceitável.

Arthur do Val foi à Ucrânia
em meio ao conflito com a Rús-

Repúdio à fala de deputado
marca homenagens do
Congresso às mulheres

Governo autoriza repasse
de mais  de R$ 1 milhão

para Petrópolis

sia e postou uma foto nas redes
sociais no qual mostra que esta-
ria ajudando a produzir coquetéis
molotov para o combate contra
os russos. Ao deixar o país, na
fronteira com a Eslováquia, o
deputado enviou um áudio a
amigos com declarações ma-
chistas e misóginas, comparan-
do a fila de refugiadas ucrania-
nas à fila de uma “balada” na
capital paulista.              Página 6

Esporte

Enéa Bastianini vence na abertura
do Mundial de Motovelocidade
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Bastianini 23 deixou as Hondas para tras

Por Jarcio Baldi

A Itália fez a tripeta no GP
do Quatar no último domingo,
colocando “seus pilotos” no
alto do pódio nas três catego-
rias da motovelocidade. An-
drea Migno na Moto3, Celes-
tino Vieti na Moto2 e a gran-
de surpresa do dia ficou por
conta de Enéa Bastianini ven-
cendo na MotoGP com uma
moto 2021. Bastianini evitou
um desastre para a Ducati no
final de semana já que na pré-
temporada suas motos apare-
ceram como grandes favori-
tas. Das quatro motos 2022
da fábrica italiana, apenas a de
Johann Zarco finalizou a pro-
va em 8º.

Na temporada passada Bas-
tianini já havia mostrado seu
potencial com dois pódios,
mesmo utilizando um protóti-
po defasado tecnologicamen-
te em dois anos. “Eu procurei
andar rápido no início, mas

poupando os pneus para o final
da prova. Dedico essa prova ao
Fausto Gresini (antigo dono da
equipe que leva seu nome, mor-
to ano passado em decorrência
da COVID, a equipe agora é li-
derada pela viúva Nádia Padova-
ni Gresini) que certamente me
deu forças de onde ele está” fi-
nalizou o piloto.

A primeira corrida de Moto-
GP foi ganha por uma equipa sa-
télite que estreia com a Ducati.
A fábrica de Borgo Panigale de-
verá se empenhar em resolver
seus problemas com a GP22.
Brad Binder com a KTM chegou
em 2º mostrando uma grande
consistência e deixando as Hon-
das para trás. Pol Espargaró, que
liderou cerca de dois terços da
prova cruzou a linha em 3º. Pol
declarou estar motivado em lu-
tar pelo título. “Esta é definiti-
vamente a moto que eu estava
procurando. Com ela não preci-
so forçar tanto e é mais rápida,
estável e segura. Agora me sinto

forte pelo que a Honda me con-
tratou”.

O irmão de Pol, Aleix piloto
da Aprilia, também estava bastan-
te feliz com a conquista do 4º
posto. “Tenho 32 anos e é um
pouco tarde, mas creio que me
divertirei com esta moto duran-
te a temporada. Perdi muito tem-
po no início da corrida, caso

contrário poderia ter terminado
em segundo ou terceiro “ afir-
mou o espanhol. A decepção fi-
cou por conta da Yamaha que teve
sua primeira moto, a do atual
campeão mundial Fabio Quarta-
raro, apenas em 9º.

A Moto3 conta com um re-
presentante brasileiro, Diogo
Moreira de 18 anos que debuta

na categoria. A impressionante
pilotagem do brasileiro na Red
Bull Rookies Cup o levou a
conquistar o sexto lugar na edi-
ção de 2021, graças a uma vi-
tória e mais quatro pódios. Ele
se junta ao recém-formado
time MT Helmets – MSI no
que deve ser uma temporada
educacional para o novato e já
em sua primeira prova finali-
zou em 6º. Vamos observar o
jovem talento.

A MotoE, onde corre o ou-
tro brasileiro Eric Granado,
está realizando 3 dias de testes
em Jerez na Espanha. No pri-
meiro dia, com tempo seco,
Eric ficou com o 2º melhor
tempo e no dia seguinte em con-
dições de pista molhada fechou
o dia em 5º, mostrando-se for-
te em ambas condições de pi-
lotagem. A próxima etapa da
MotoGP acontece no circuito
indonésio de Mandalika no pró-
ximo dia 20 de março.

Aizza testa em Interlagos e completa
preparação para estreia no TCR South America

Piloto acelera seu Hyundai Elantra #35 no teste final antes da primeira etapa da temporada no início de abril no Velocitta

O paranaense Pedro Aizza
completou na segunda-feira
(7) seu último teste antes da
estreia da temporada 2022 do
TCR South America. Desta vez,
os trabalhos com o Hyundai
Elantra #35, da Scuderia Chi-
arelli, aconteceram no autó-

dromo de Interlagos, que rece-
berá a segunda etapa do ano.

No meio de fevereiro, Aizza
já havia testado também no Ve-
locitta, em Mogi Guaçu (SP),
que será o palco da etapa de aber-
tura, entre os dias 2 e 3 de abril.

“Fizemos mais um treino de

TCR, agora em Interlagos. Co-
meçamos o treino muito bem,
mas infelizmente quando fomos
passar o jogo de pneus novos, a
chuva veio muito forte e acabou
interrompendo o treino”, contou
o piloto de apenas 17 anos.

“Mas estou muito feliz com

o trabalho e o acerto do carro.
Acredito que teremos ótimos
resultados no Velocitta. Estou
muito animado para a primei-
ra corrida e vamos pra cima”,
completou Aizza, que em 2021
estreou nos carros de turismo
e foi campeão da GT Sprint

Race Pro-Am.
A etapa de Interlagos será a

segunda do ano e está marcada
para os dias 30 de abril e 1º de
maio. O TCR South America
terá oito etapas no total e, além
do Brasil, também passará por
pistas do Uruguai e Argentina.

Página 6
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aumenta em até 25 vezes anticorpos
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A redução da imunidade con-
tra o SARS-CoV-2 registrada 75
dias após a segunda dose das va-
cinas CoronaVac e ChAdOx1
(Oxford-AstraZeneca) pode ser
revertida significativamente
com o reforço da Pfizer/Bion-
tech, de acordo com estudo con-
duzido na Escola Paulista de
Medicina, da Universidade Fe-
deral de São Paulo (EPM-Uni-
fesp).

A pesquisa mostrou que a ter-
ceira dose da Pfizer aumenta em
até 25 vezes o nível de anticor-
pos medido depois das duas apli-
cações de CoronaVac e em até
sete vezes o alcançado após a
imunização completa com a
ChAdOx1. Os resultados foram
publicados no Journal of Infec-
tion.

Apoiado pela FAPESP (Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo)  por meio
de dois projetos (17/20106-9 e

20/08943-5), o estudo foi rea-
lizado com uma coorte não ran-
domizada de 48 profissionais de
saúde de hospitais e instituições
regionais. Eles têm idade média
de 30 anos, para os vacinados
com CoronaVac, e 40 anos para
os que receberam a ChAdOx1.

“Temos visto que a adesão à
dose de reforço da vacina con-
tra a COVID-19 não está tão alta
quanto poderia ser. Nosso estu-
do, no entanto, mostra a impor-
tância de a população tomar a
terceira dose porque há um au-
mento significativo da resposta
imunológica e celular, indican-
do maiores níveis de proteção”
diz à Agência FAPESP Alexan-
dre Keiji Tashima, professor do
Departamento de Bioquímica da
EPM-Unifesp e autor corres-
pondente do artigo.

Até o dia 1º de março, o Bra-
sil contava com 30,6% da popu-
lação imunizada com a dose de

reforço contra a COVID-19
(cerca de 65,073 milhões de
pessoas). Com a vacinação com-
pleta (duas doses ou dose úni-
ca) eram 73% dos brasileiros
(155,071 milhões de pessoas),
segundo dados do Our World in
Data, da Universidade de
Oxford, no Reino Unido.

“Com a pandemia, montamos
um grupo de pesquisadores na
Unifesp para trabalhar em estu-
dos envolvendo a COVID-19. O
objetivo é fazer uma caracteri-
zação bioquímica completa dos
anticorpos”, afirma Tashima,
que é orientador do doutorado
de Jackelinne Yuka Hayashi, pri-
meira autora do artigo. O traba-
lho contou ainda com a partici-
pação de quatro pesquisadores
da Euroimmun Brasil, empresa
especializada em soluções para
diagnóstico laboratorial.

Os resultados do grupo
corroboram estudos já publi-
cados por cientistas de Hong
Kong e de universidades nor-
te-americanas.

Além disso, outras pesquisas
haviam mostrado a eficácia da
dose de reforço. Uma delas, pu-

blicada no início de fevereiro na
Nature Medicine, mostrou que
a aplicação da terceira dose da
vacina da Pfizer seis meses após
a imunização com duas da Co-
ronaVac confere uma eficácia de
92,7% contra a doença. Já con-
tra casos graves do SARS-CoV-
2, a proteção sobe para 97,3%.
Foram analisados dados de cer-
ca de 14 milhões de brasileiros.

Avaliações
Os participantes da pesquisa

do grupo da Unifesp tiveram
amostras de sangue colhidas em
cinco momentos: antes da vaci-
nação; 28 dias após a primeira
dose; 14 dias depois da segun-
da, 75 dias depois da segunda
dose e 14 dias após o reforço
da terceira. Foram realizados
testes clínicos para IgG (que
determina a presença e quanti-
dade de anticorpos no organis-
mo), com avaliação de anticor-
pos neutralizantes, capazes de
impedir a infecção, e das res-
postas celulares.

No grupo imunizado com
CoronaVac e reforço de Pfizer,
os valores médios de IgG au-

mentaram de 19,8 BAU/ml (uni-
dades de anticorpos ligantes por
mililitro de sangue), após a pri-
meira dose, para 429 BAU/ml
com a segunda. Valores iguais ou
acima de 35,2 BAU/ml são con-
siderados positivos.

Essa proteção diminuiu sig-
nificativamente nas dez semanas
seguintes, caindo para 115,7
BAU/ml. Após o reforço, no en-
tanto, a concentração de IgG
voltou a subir, crescendo 25 ve-
zes e atingindo 2.843 BAU/ml.
Em relação aos níveis de anti-
corpos neutralizantes, houve au-
mento de 23,5%, no intervalo da
segunda dose, para 99,3% de-
pois do reforço.

Entre os imunizados com a
vacina da AstraZeneca e a ter-
ceira dose de Pfizer, as res-
postas medianas de IgG au-
mentaram de 86,8 BAU/ml
para 648,9 BAU/ml durante
as duas primeiras aplicações.
Depois,  caíram para 390,9
BAU/ml. Mas, com a dose de
reforço, subiram sete vezes –
para 2.799,2 BAU/ml. Já os
níveis de anticorpos neutrali-
zantes cresceram de 63,2%

para 98,9%.
“É possível ver que mesmo

com a redução da imunidade no
período pós segunda dose ainda
há uma resposta celular relevan-
te contra os antígenos do coro-
navírus. No entanto, o interes-
sante é que, após a terceira dose,
os dois grupos tiveram aumento
significativo tanto da resposta
celular como da humoral [de
anticorpos]. Isso foi algo que
nos impressionou, indicando
uma boa resposta nos dois gru-
pos”, explica Tashima.

Uma das limitações do estu-
do foi o fato de não ter sido pos-
sível comparar os resultados
com dados da população em ge-
ral ou de grupos específicos,
como idosos.

Alguns voluntários que par-
ticiparam do estudo foram con-
taminados pela variante ômicron
após o reforço da vacinação. Os
pesquisadores estão agora em
nova etapa de coleta de sangue
dessas pessoas para analisar
eventuais impactos da variante,
que no início de janeiro respon-
deu por 97% dos casos de CO-
VID-19 no Brasil.

SP celebra mês da mulher com
oportunidades de qualificação e emprego

Para celebrar o mês da mu-
lher, a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo de São Pau-
lo está promovendo uma progra-
mação especial que vai trazer
oportunidades de emprego,
qualificação profissional,
bate-papos, feiras e oficinas
destinadas à mulher. A inicia-
tiva, que recebeu o nome de
Lugar de mulher é trabalhando
onde ela quiser, tem parceria
da Fundação Paulistana e da
Agencia São Paulo de Desenvol-
vimento (AdeSampa).

A programação se estenderá
durante todo o mês de março e
será destinada tanto às mulheres
que já estão trabalhando e que-
rem se qualificar quanto àque-
las que buscam uma oportunida-

de no mercado.
“O desemprego afetou mais

mulheres que homens na capi-
tal. Enquanto o recuo entre os
ocupados chegou a 11% para os
homens, alcançou 17,5% entre
as mulheres. Esta dura realida-
de afetou a vida de milhares de
famílias, pois muitas delas são
as responsáveis pelo sustento
da casa”, afirmou a secretária
de Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Turismo, Aline
Cardoso.

“Desde o início da pande-
mia, estamos trabalhando para
dar condições às paulistanas de
se capacitarem e retornarem
ao mercado, oferecendo opor-
tunidades em diversos progra-
mas municipais. Neste Dia da
Mulher, daremos sequência a

esta missão com uma progra-
mação voltada a este público”,
completou.

Na programação estão pre-
vistas lives sobre o protagonis-
mo da mulher no mercado de
trabalho e também sobre o
LinkedIn, a maior rede social
voltada para o mercado profis-
sional.

Também há cursos destina-
dos a mulheres que queiram
iniciar um empreendimento ou
aprimorar um já existente,
como o Mais Mulheres, cuja
inscrição já está aberta pelo
Facebook do Ade Sampa.

A programação ainda prevê
cursos e bate-papos na área de
gastronomia e de moda susten-
tável e reuso. Um dos exemplos
é a oficina que será realizada no

CEU Paz, na zona norte de São
Paulo, para capacitar e apoiar a
geração de renda de costureiras
da região.

Encerrando a programação
do mês, a secretaria realiza, em
28 de março, uma oficina para
apresentação e debate de dados
e estatísticas sobre a participa-
ção feminina no mercado de tra-
balho e no empreendedorismo.
O estudo apresentado está sen-
do produzido em parceria com
o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese).

A programação de todos os
eventos em celebração ao mês
da mulher na cidade de São
Paulo podem ser consultados
no site da prefeitura. (Agên-
cia Brasil)

Arquivo Público do Estado de
São Paulo comemora 130 anos

No dia 10 de março, próxi-
ma quinta-feira, o Arquivo Pú-
blico do Estado de São Paulo
(APESP) completa 130 anos.
Para celebrar a data será reali-
zado um bate-papo com o tema
“Do papel ao digital: a história
recente de um futuro presente”,
com a participação dos ex-co-
ordenadores do APESP, Carlos
Bacellar e Fernando Padula,
além do atual coordenador, Thi-
ago Nicodemo.

O evento abordará as con-
quistas da instituição, que é re-
ferência em preservação e ges-
tão documental, além do plane-
jamento para enfrentar novos
desafios com a chegada dos ar-
quivos digitais.

Os três coordenadores farão
uma importante reflexão sobre
as conquistas e perspectivas da
instituição. Carlos Bacellar foi
coordenador do Arquivo entre
2007 e 2013, período em que

o APESP reorganizou sua es-
trutura, incluindo a construção
do primeiro edifício projeta-
do para abrigar arquivos de
grande porte no Brasil. Fernan-
do Padula coordenou o APESP
entre 2016 e 2020.

Sua gestão foi marcada pela
consolidação desse processo de
modernização, além de garantir
a implantação do Fundo Especi-
al de Despesa da Unidade do
Arquivo (FEARQ), entre outras
conquistas. Thiago Nicodemo
está na coordenação do APESP
desde janeiro de 2021 e traba-
lha para a realização do Progra-
ma Arquivo Digital.SP que de-
fine parâmetros para a salva-
guarda de documentos históri-
cos para o futuro, garantindo a
preservação digital dos docu-
mentos atuais e daqueles que
ainda serão criados pelo esta-
do de São Paulo.

O evento “Do papel ao digi-

tal: a história recente de um fu-
turo presente” será no dia 10 de
março, das 10h00 às 12h00,
com transmissão ao vivo pelo
canal do YouTube do Arquivo:
https://www.youtube.com/arqui-
vopublicosp.

Arquivo Público SP: on-
tem e hoje

Em 10 de março de 1892 foi
criada a Repartição de Estatísti-
ca e do Arquivo do Estado, reu-
nindo apenas sete funcionários.
Ao longo desses 130 anos, a ins-
tituição transformou-se, sendo
hoje um dos maiores arquivos
públicos brasileiros e, além de
preservar documentos únicos e
originais em suporte papel, vem
trabalhando para gerir e preser-
var documentos digitalizados e
nato-digitais.

Vinculado à Secretaria de
Orçamento e Gestão, o Arquivo
Público do Estado de São Paulo

é o responsável pelo desen-
volvimento e coordenação da
política estadual de arquivos
por meio da gestão, preserva-
ção e acesso aos documentos
públicos.

Entre os documentos custo-
diados e preservados pelo
APESP, destacam-se aqueles
considerados patrimônio da hu-
manidade pelo Programa Me-
mória do Mundo da UNESCO:
o acervo da Comissão Teotônio
Vilela de Direitos Humanos
(1983-2016); Arquivo da Secre-
taria de Governo da Capitania de
São Paulo (1611-1852); o jor-
nal abolicionista “A Redemp-
ção” (1887-1899); o acervo do
Deops (Departamento Estadual
de Ordem Política e Social de
São Paulo) com os documentos
do Regime Militar no Brasil
(1964-1985) e as Listas de Imi-
grantes do Porto de Santos.
(1882-1962).

Mulheres vítimas de violência
receberão cartas de Crédito Habitacional

No Dia Internacional da Mu-
lher, celebrado na terça-feira (8),
o prefeito Ricardo Nunes anun-
ciou o atendimento habitacional
para mulheres vítimas de violên-
cia na cidade de São Paulo em uma
modalidade, por meio de Carta de
Crédito, que permitirá a aquisição
de imóveis. A iniciativa atenderá
1202 cadastradas no banco de da-
dos da Cohab e da Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos e
Cidadania (SMDHC).

“O programa Pode Entrar é um
novo marco da habitação, que irá
nos ajudar com novas ações na
nossa política habitacional. Te-
mos muito orgulho de apresen-
tar o seu primeiro ato, com es-
tas entregas simbólicas, já que
não podemos trazer as mulheres
em situação de violência aqui,

uma situação muito triste, que não
podemos mais aceitar”, disse o
prefeito Ricardo Nunes.

Neste momento, o atendimen-
to será para as que já estiverem no
cadastro da Cohab ou da SMDHC.
Do total, 291 mulheres já estão
com processo de análise de do-
cumentação na fase final.

“Este programa é uma inova-
ção completa na área da Habita-
ção Social, pois ele facilita e des-
burocratiza com diferentes ações,
como a carta de crédito. Sabemos
que as mulheres vítimas de vio-
lência têm uma instabilidade fi-
nanceira, por isso esperamos aju-
dar que cada uma consiga ter mais
autonomia e segurança com um lar
para morar”, disse a secretária
executiva do Programa Mananci-
ais (Sehab), Elisabete França.

A Carta de Crédito é uma das
modalidades de atendimento do
Programa Pode Entrar que permi-
tirá a aquisição de imóveis para as
famílias paulistanas. Nesta ação,
serão investidos R$ 80 milhões
pela Secretaria Municipal de Ha-
bitação (Sehab).

Com investimentos exclusi-
vos do município, o Programa
Pode Entrar facilitará a casa pró-
pria para famílias sem compro-
vação de renda ou que não te-
nham acesso ao sistema bancá-
rio. O objetivo principal é pro-
porcionar moradia digna para
as pessoas de baixa renda por
meio de ferramentas importan-
tes como cartas de crédito com
valores ajustados, conforme a
renda familiar e convênio com
a Caixa Econômica Federal

para agilizar a concessão e fi-
nanciamento do imóvel.

Além da produção de unida-
des, o Programa vai possibilitar
que a Prefeitura também adquira
imóveis da iniciativa privada. Com
isso, terá menos custo, mais fa-
mílias atendidas e menos tempo
para a entrega.

O Pode Entrar oferece meca-
nismos inovadores com objetivo
de diminuir o déficit habitacional
na cidade. Já está sendo viabiliza-
da a construção de 14 mil unida-
des na modalidade Entidades que
estavam paradas devido ao fim do
Minha Casa Minha Vida.

Apenas neste ano, mais de
3800 unidades já foram entre-
gues. O Programa de Metas
2021-2024 prevê a viabilização
de 49 mil unidades habitacionais.

CÂMARA (São Paulo)
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

uma vereadora será eleita presidente da Mesa Diretora do mai-
or e mais importante parlamento municipal do Brasil ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

uma política será eleita prefeita da cidade de São Paulo, pra
fazer o que a Erundina e Marta (ainda no PT) não fizeram ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

uma deputada será eleita presidente da Mesa Diretora do maior
e mais importante parlamento estadual do Brasil ?

.
GOVERNO (São Paulo)
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

a esposa - ‘dona Lú’ - do ex-governador (ainda no PSDB) Al-
ckmin explicará porque pedirá voto pro Lula (PT) 2022 ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

uma senadora vai ser eleita presidente da Mesa Diretora do
Senado e uma deputada federal da Câmara dos Deputados ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

uma mulher - esposa do Presidente como Michele é do Bol-
sonaro - terá participações reais nas campanhas do marido ?

.
PARTIDOS  (Brasil)
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

teremos mulheres presidindo os grandes e médios partidos
políticos, sem que sofram as manipulações dos homens ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

teremos uma mulher preta - como o 1º homem preto - Joa-
quim Barbosa - indicada pra ser a 1ª a ser ministra no Supre-
mo ?

.
H I S T Ó R I A S
Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Quando será que

uma mulher chinesa vai presidir o Partido (ainda Comunista),
ou que uma mulher vai ser eleita Secretária Geral da ONU ?

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

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

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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Presidente americano
suspende importação de

petróleo da Rússia
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no

início da tarde de  terça-feira (8) a suspensão das importações
de petróleo da Rússia. Biden reconheceu que muitos países ali-
ados, devido à dependência energética, podem não ser capazes
de tomar medidas parecidas.

“Os Estados Unidos produzem muito mais petróleo domes-
ticamente do que todos os países europeus juntos. Na verdade,
somos também exportadores, então podemos assumir essa me-
dida, outros não podem. Estamos trabalhando também com par-
ceiros europeus para reduzir a dependência da energia russa”,
afirmou Biden.

O mandatário americano afirmou também o apoio de mais de
1 bilhão de dólares de assistência para segurança na Ucrânia em
carregamentos de equipamentos de defesa e também apoio hu-
manitário, tanto para os ucranianos que saíram quanto para os
que estão lutando no país.

“Estamos implementando o pacote de sanções mais signifi-
cativo da história e que está causando danos significativos na
economia russa. O rublo [moeda oficial russa] caiu 50% em re-
lação ao início da guerra, o rublo agora vale menos do que 1
centavo de dólar. Cortamos vários bancos russos do sistema fi-
nanceiro internacional, o que dificulta que eles façam transa-
ções com o restante do mundo”, ressaltou Biden.

O presidente americano disse ainda que Vladimir Putin, man-
datário russo, já está prejudicando as famílias americanas devi-
do a um aumento nos preços dos combustíveis. “Desde que Pu-
tin entrou na Ucrânia, o preço da gasolina subiu 75 centavos de
dólar. E vou fazer de tudo para evitar que suba ainda mais. Esta-
mos liberando 60 milhões de barris de petróleo. A metade, 30
milhões, vai vir das reservas estratégica dos Estados Unidos e
estamos tomando outras medidas para que o fornecimento de
energia global continue”, disse Biden.

Além disso, o presidente dos Estados Unidos ressaltou que a
Europa também tem que acabar com a dependência em relação
ao petróleo russo. Ele disse ainda que a invasão na Ucrânia deve-
ria motivar a transição para energias mais limpas, como o uso de
carros elétricos, por exemplo. “Quando fizermos isso, ninguém
vai ficar preocupado com o preço da gasolina no futuro. Isso vai
significar que um país não poderá usar os preços da gasolina
contra outro país como arma”. (Agencia Brasil)

Otan diz que vai impedir que
Moscou expanda a agressão

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan), Jens Stoltenberg, esteve na terça-feira (8) em Riga,
capital da Letônia, país membro da aliança militar. Stoltenberg
falou sobre a invasão russa na Ucrânia e reforçou o apoio presta-
do pelos aliados do bloco aos ucranianos. “Somos a organização
de defesa mais poderosa do mundo. Estamos mobilizando cen-
tenas de soldados adicionais e vamos defender e proteger cada
polegada da Letônia e de cada território aliado”, garantiu.

Jens Stoltenberg disse ainda que a Otan está preparada para pro-
teger seus 30 países membros e que vai impedir que Moscou ex-
panda a agressão. “Temos a aliança mais forte da história”, afirmou.

A Otan vem apoiando a Ucrânia de diferentes maneiras, há
anos. Desde a anexação da Crimeia, em 2014, a aliança militar
treina soldados e fornece armamentos e equipamentos milita-
res. “Fazemos tudo para ajudar os ucranianos na luta contra os
invasores russos. Os aliados impuseram sanções sem preceden-
tes e agora estamos vendo os efeitos. O rublo [moeda oficial da
Rússia] está em baixa histórica, muitas empresas estão deixando
a Rússia. A gente tem que acabar com esse conflito. Estamos
aumentando nossa presença na Letônia e em outras partes do
leste da aliança, para que a Rússia entenda que estamos prote-
gendo cada polegada do nosso território”, disse Stoltenberg.

Estônia
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken,

também foi aos Países Bálticos, numa demonstração de preocu-
pação do Ocidente com a invasão da Ucrânia. Blinken, que está
em Tallinn, capital da Estônia, participou hoje de uma entrevista
coletiva ao lado da primeira-ministra do país, Kaja Kallas, onde
reforçou o apoio dos Estados Unidos aos ucranianos.

Blinken disse que a Estônia e os Estados Unidos vão continuar
trabalhando para aumentar a assistência humanitária e de seguran-
ça na Ucrânia. “Tudo o que vi no Báltico, esse apoio ao povo ucra-
niano, a gente vê as cores azul e amarela nas casas nos prédios.
Isso é uma mensagem poderosa de solidariedade. Essa não é a
guerra do povo russo, não é uma guerra de liberação, é a guerra do
Vladimir Putin para subjugar um país democrático. Então ele vai
ser responsabilizado pelo mundo”, disse o secretário.

O secretário disse ainda que a Rússia está utilizando a depen-
dência energética como arma de guerra e que é a hora de o Oci-
dente combater essa estratégia.

A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, disse que a nova
situação de segurança requer mudança por parte dos europeus,
incluindo a defesa da Estônia. “A Otan tem que se adaptar rápido
e as decisões têm que incluir uma estratégia de defesa da região,
para fortalecer nossas defesas na terra, no mar e no ar”, disse,
ressaltando que o país está aumentando o percentual do orça-
mento destinado à defesa de 2% para 2,44% do Produto Interno
Bruto (PIB). (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

A produção de veículos teve
queda de 15,8% em fevereiro na
comparação com o mesmo mês
de 2021. Segundo o balanço di-
vulgado na terça-feira (8), em
São Paulo, pela Associação Na-
cional de Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea), fo-
ram montadas em fevereiro des-
te ano 165,9 mil unidades. Em
comparação com janeiro, no
entanto, o número representa
uma alta de 14,1%.

As vendas de veículos novos
em fevereiro também sofreram
retração de 22,8% em relação ao
mesmo mês do ano passado. Fo-
ram emplacadas 129,3 mil uni-
dades no segundo mês de 2022.

Segundo o presidente da An-
favea, Luis Carlos Moraes, nes-
te início de ano a indústria ainda
passa pelas dificuldades que tra-
ziam problemas no ano passado.
“O número está em linha com o
que a gente imaginava, enfren-
tando desafios pela variante

Ômicron e também pela falta de
componentes”, justificou.

Automóveis e caminhões
A produção de automóveis e

veículos leves teve recuo de
16,9% em fevereiro na compa-
ração com o mesmo mês de
2021, com a fabricação de
152,6 mil unidades. As vendas
da categoria evidenciaram re-
tração de 24% em relação a
fevereiro do ano passado, com
a comercialização de 120,4 mil
unidades.

A fabricação de caminhões
teve redução de 3,5% em feve-
reiro em comparação com o
mesmo mês de 2022, com a pro-
dução de 11,4 mil unidades. As
vendas, entretanto, tiveram alta
de 2,1%, com a comercialização
de 7,9 mil unidades.

Exportações e emprego
As exportações tiveram alta

de 25,4% em fevereiro em com-

paração com o mesmo mês de
2021, com a venda de 41,4 mil
unidades para o exterior. De
acordo com Moraes, parte da
elevação no mês se deve a car-
gas que não conseguiram ser
embarcadas em janeiro e só pu-
deram seguir para seus desti-
nos no mês seguinte. No acu-
mulado de janeiro e feverei-
ro em relação aos dois pri-
meiros meses de 2021, o re-
sultado ainda é de alta de
17,3%, com a exportação de
69,1 mil veículos.

A quantidade de postos de
trabalho na indústria em feve-
reiro é 3,2% menor do que no
mesmo mês do ano passado,
com 101,3 mil pessoas empre-
gadas.

Ucrânia
Moraes avaliou que ainda é

difícil estimar os impactos da
guerra na Ucrânia na indústria
automobilística brasileira. “É

muito cedo para colocar núme-
ros que o impacto da guerra
pode ter sobre o Brasil ou o se-
tor automotivo”, ressaltou.

Porém, ele listou alguns
riscos que o conflito armado
traz aos mercados como alta
no preço de commodities e
aumento da escassez de semi-
condutores produzidos pela
Ucrânia e Rússia, importantes
produtores de paládio e gás
neônio. Além disso, segundo
Moraes, a guerra pode inflaci-
onar o valor dos fretes aéreos
e marítimos.

Impacto do IPI
A previsão da Anfavea é que

a redução nas alíquotas do Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), anunciada pelo
governo federal no fim do mês
passado, possa diminuir entre
1,7% e 4,1% o preço final de
algumas categorias de veículos.
(Agencia Brasil)

Emprego na indústria cresce
0,1% em janeiro, aponta CNI

Levantamento da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI)
divulgado na terça-feira (8)
apontou alta nos indicadores de
emprego industrial e faturamen-
to real das empresas no mês de
janeiro. Segundo a confedera-
ção, o indicador de emprego in-
dustrial aumentou 0,1% em ja-
neiro frente a dezembro de
2021, na série dessazonalizada.

Segundo a CNI, com a revi-

são para cima dos resultados de
novembro de 2021 e de dezem-
bro de 2021, o emprego passa a
acumular alta de 0,5% nos últi-
mos três meses.

Já o indicador de faturamen-
to fechou janeiro com alta de
2,8% e acumulou crescimento
de 6,6% entre novembro de
2021 e janeiro de 2022.

A CNI, destaca, no entanto,
que o indicador segue abaixo do

registrado em todo o primeiro
semestre de 2021 e 5,2% abaixo
do registrado em janeiro de 2021.

Em janeiro, a massa salarial
registrou crescimento de 4,2%
fechando o terceiro mês conse-
cutivo com alta acumulado de
5,7%. Já as horas trabalhadas na
produção mantiveram-se prati-
camente estáveis na passagem
de dezembro de 2021 para janei-
ro de 2022, ao registrar recuo

de 0,1% na série livre de efei-
tos sazonais.

“Apesar disso, a Utilização
da Capacidade Instalada (UCI)
completou sete meses consecu-
tivos de queda. Após atingir
82,3% em junho de 2021, a UCI
mostrou queda ao longo de todo
o segundo semestre de 2021 e
se manteve em queda no primei-
ro mês de 2022”, informou a
CNI. (Agencia Brasil)

Preços de produtos na saída das
fábricas sobem 1,18% em janeiro

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a varia-
ção de preços de produtos na
saída das fábricas, registrou in-
flação de 1,18% em janeiro des-
te ano. Em dezembro de 2021,
o IPP havia apurado deflação
(queda de preços) de 0,08%.

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística

(IBGE), o IPP acumula taxa de
inflação de 25,51% em 12 me-
ses, abaixo da inflação acumu-
lada em dezembro (28,45%).

Em janeiro, 18 das 24 ativi-
dades industriais pesquisadas ti-
veram alta de preços, com des-
taque para indústrias extrativas
(9,54%), petróleo e biocombus-
tíveis (2,26%) e veículos auto-

motores (2,27%).
Vestuário não teve variação

de preços. Entre os cinco seg-
mentos com deflação, o desta-
que ficou com metalurgia (-
1,48%).

Analisando-se as quatro gran-
des categorias econômicas da
indústria, três delas tiveram in-
flação: bens de capital, isto é,

máquinas e equipamentos usados
no setor produtivo (2,56%);
bens intermediários, isto é, in-
sumos industrializados usados
no setor produtivo (1,73%) e
bens de consumo duráveis
(1,20%). Bens de consumo se-
miduráveis e não duráveis tive-
ram deflação de 0,27%. (Agen-
cia Brasil)

Índice de Variação de Aluguéis
Residenciais sobe 2,92%

O Índice de Variação de
Aluguéis Residenciais (Ivar)
subiu 2,92% em fevereiro, o
que representa uma acelera-
ção em relação ao percentual
(1,86%) de janeiro. Com o
resultado, o índice passa a
acumular variação de 4,76%
em 12 meses, a maior varia-
ção acumulada pelo Ivar des-
de o início da série históri-
ca, em janeiro de 2019. Os

dados foram divulgados na
terça-feira (8), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Entre janeiro e fevereiro,
a variação mensal do Ivar ace-
lerou em quase todas as cidades
componentes do índice. Apenas
São Paulo teve ligeira desacele-
ração: de 2,45% para 2,38%.

Considerando a tendência

da variação acumulada em
12 meses, todas as cidades
componentes do Ivar apre-
sentaram aceleração:  São
Pau lo  (de  0 ,40% para
2,83%), Rio de Janeiro (de
1,85% para 4,90%), Belo Ho-
r izonte  (de  3 ,69% para
9,32%) e Porto Alegre (de
0,84% para 5,46%).

O Ivar foi desenvolvido
para medir a evolução mensal

dos valores de aluguéis resi-
denciais do mercado de imó-
veis no Brasil. O Índice de
Variação de Aluguéis Resi-
denciais utiliza informações
dos contratos assinados entre
locadores e locatários, inter-
mediados por empresas ad-
ministradoras de imóveis em
São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Porto Ale-
gre. (Agencia Brasil)

O Índice Geral de Preços-
Disponibilidade Interna (IGP-
DI) teve inflação de 1,5% em
fevereiro deste ano, taxa me-
nor que a de janeiro último
(2,01%) e fevereiro de 2021
(2,71%). A informação foi di-
vulgada na terça-feira (8), no
Rio de Janeiro, pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado, o indica-
dor registra inflação de 3,55%
no ano. Em 12 meses, o acumu-
lado chega a 15,35%, abaixo dos
29,95% registrados em 12 me-

Inflação pelo IGP-DI cai
para 1,5% em fevereiro

ses em fevereiro de 2021.
A queda de janeiro para fe-

vereiro foi puxada por três su-
bíndices que compõem o IGP-
DI. A inflação do Índice de Pre-
ços ao Produtor Amplo (IPA),
que mede o atacado, caiu de
2,57% em janeiro para 1,94%.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) passou de 0,49%
em janeiro para 0,28% em fe-
vereiro. Já a inflação do Índice
Nacional de Custo da Constru-
ção (INCC) recuou de 0,71%
para 0,38%. (Agencia Brasil)

Governo autoriza repasse de mais
 de R$ 1 milhão para Petrópolis

O Ministério da Saúde pu-
blicou na terça-feira (8), no
Diário Oficial da União
(DOU), uma portaria autori-
zando o repasse de R$
1.040.692,05 do Fundo Naci-
onal de Saúde (FNS) para a ci-
dade de Petrópolis, localizada
na região serrana do Rio de
Janeiro. O município foi atin-
gido por fortes chuvas no mês
de fevereiro, que vitimaram
mais de 233 pessoas.

O valor a ser transferido
corresponde ao piso fixo de
Vigilância em Saúde referente
ao ano de 2022 e o recurso
será usado para custear a con-
tinuidade da prestação das
ações e serviços públicos na

atenção primária de saúde.
Em especial, os recursos

serão destinados ao fortaleci-
mento do sistema da vigilância
em saúde e à implementação
de ações de vigilância, preven-
ção e controle de epidemias
mediante situação de emergên-
cia nos bairros atingidos.

Segundo a portaria, o re-
passe se justifica pela neces-
sidade de dar continuidade à re-
alização de ações coordenadas
para responder “com celerida-
de e tempestividade” ao possí-
vel aumento de doenças de vei-
culação hídrica, alimentar e
transmissíveis por vetores.

A portaria destaca ainda que
a situação de calamidade na

saúde do município aponta a
ocorrência de “possíveis con-
sequências à saúde humana
causadas pelo desastre que po-
dem incluir, nos próximos
dias, entre outros eventos, o
aumento de doenças transmis-
síveis, podendo culminar em
situações epidêmicas”.

Na última quinta-feira (3),
mais um corpo foi encontrado
na Chácara Flora, totalizando
233 o número de vítimas das
chuvas de 15 de fevereiro em
Petrópolis.

Até o momento, abrigos
temporários atendem 994 pes-
soas que tiveram que sair de
casa por causa dos danos pro-
vocados pelas chuvas. Cuida-

dos em saúde, acompanhamen-
to psicológico, recreação e
atividades educativas para cri-
anças, além de orientações so-
bre serviços sociais que po-
dem ser  d i rec ionados  de
acordo com o perfil familiar
fazem parte do suporte ofe-
recido pela Secretaria de As-
sistência Social.

A prefeitura de Petrópolis
reafirmou que todas as pes-
soas que precisaram recorrer
aos pontos de abrigo terão di-
reito ao aluguel social no va-
lor de R$ 1 mil. Os desabri-
gados têm prioridade e já fo-
ram cadastrados por equipes
da administração municipal.
(Agencia Brasil)
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PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) - CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados

de Recebíveis Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) em 
circulação da 113ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação da Gaia Securitizadora 
S.A.) (“Emissora” e “CRI”, respectivamente), nos termos do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 
113ª Série da 4ª Emissão de CRI da Planeta Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª 
(primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no dia 25 de março de 2022, às 
14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.
com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 
625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem 
do Dia: (i) aprovação para a alteração do índice fi nanceiro e do termo defi nido de “Dívida Líquida” da Cláusula 
6.1.2., Vencimento Antecipado Não Automático, item “vi” do Termo de Securitização e da Cláusula 5.2., Vencimento 
Antecipado Não Automático, item “vi” do Instrumento Particular de Escritura da 13ª Emissão de Debêntures, para a 
Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da MRV Engenharia e Participações S.A. 
(“Debêntures”), que passará a vigorar com a seguinte redação: “ (...)

Dívida Líquida: corresponde ao endividamento de curto e longo prazo total (empréstimos, fi nanciamentos e 
debêntures, circulante e não circulante), excluídos: (i) os fi nanciamentos à construção; (ii) os fi nanciamentos 
obtidos junto ao Fundo de Investimento Imobiliário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FI–FGTS: (iii) os 
fi nanciamentos da AHS denominados de Permanent Loan contanto que estes não possuam fi ança da AHS e/ou MRV; 
e (iv) os fi nanciamentos da AHS denominados de Construction Loan, e menos as disponibilidades em caixa, bancos e 
aplicações fi nanceiras”. (ii) aprovação de Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures, compreendendo a 
amortização de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), sendo 100.000.000,00 (cem milhões de reais) 
para a parcela com vencimento em 15 de setembro de 2023, e R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) para a 
parcela com vencimento em 14 de março de 2024, e consequentemente a Amortização Extraordinária Facultativa dos 
CRI; (iii) aprovação da dispensa da comunicação de Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures dirigida 
à Debenturista, nos termos da Cláusula 4.8.2 da Debêntures, com cópia para o Agente Fiduciário, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias da data da Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures, conforme dispõe a 
Cláusula 9.2.1. do Termo de Securitização; e (iv) autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário para realizar todos 
os atos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia e efetivação dos negócios jurídicos 
decorrentes das aprovações deliberadas.  A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada 
com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um da totalidade 
dos CRI em circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de 50% 
(cinquenta por cento) mais um da totalidade dos CRI em circulação.  Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à 
Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico 
para jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e corporate@vortx.com.br, com os documentos de representação, em até 
2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular representação, serão aceitos como 
documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura 
do Titular dos CRI, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada 
do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade 
do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a 
assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social 
ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular 
dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; 
b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade 
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua 
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou 
assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à 
realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. 
O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto 
com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocri@
grupogaia.com.br e corporate@vortx.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de 
representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o 
horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRI que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os 
procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, 
verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A Emissora e o Agente Fiduciário 
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRI no ínterim da presente convocação e 
da Assembleia. São Paulo, 04 de março de 2022. PLANETA SECURITIZADORA S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A)

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

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

São Paulo, 03 de março de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 114ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA PLANETA SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) em circu-
lação da 114ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) 
(“Emissora” e “CRI”, respectivamente), nos termos do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 114ª Sé-
rie da 4ª Emissão de CRI da Planeta Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª (primei-
ra) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no dia 25 de março de 2022, às 15 ho-
ras (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, 
sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 
625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Or-
dem do Dia: (i) aprovação para a alteração do índice fi nanceiro e do termo defi nido de “Dívida Líquida” da Cláusu-
la 6.1.2., Vencimento Antecipado Não Automático, item “vi” do Termo de Securitização e da Cláusula 5.2., Venci-
mento Antecipado Não Automático, item “vi” do Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, 
para a Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Urbamais Properties e Partici-
pações S.A. (“Debêntures”), que passará a vigorar com a seguinte redação: “ (...)

Dívida Líquida: corresponde ao endividamento de curto e longo prazo total (empréstimos, fi nanciamentos e debêntu-
res, circulante e não circulante), excluídos: (i) os fi nanciamentos à construção; (ii) os fi nanciamentos obtidos junto ao 
Fundo de Investimento Imobiliário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FI–FGTS: (iii) os fi nanciamentos da 
AHS denominados de Permanent Loan contanto que estes não possuam fi ança da AHS e/ou MRV; e (iv) os fi nanciamen-
tos da AHS denominados de Construction Loan, e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações fi nancei-
ras”. (ii) autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário para realizar todos os atos necessários para a implemen-
tação das deliberações desta assembleia e efetivação dos negócios jurídicos decorrentes das aprovações deliberadas. 
A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRI que 
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um da totalidade dos CRI em circulação, sendo que, para a 
aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de 50% (cinquenta e um por cento) mais um da to-
talidade dos CRI em circulação. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela 
Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico para jur_posliquidacao@grupogaia.
com.br e corporate@vortx.com.br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) 
pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRI, ou caso repre-
sentado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do ou-
torgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assina-
tura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assina-
tura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompa-
nhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia digitalizada de docu-
mento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, có-
pia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assina-
tura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração 
deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º 
da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será dispo-
nibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto 
por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emis-
sora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocri@grupogaia.com.br e corporate@vortx.com.br até o ho-
rário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e 
voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRI que tiverem sua 
presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma 
eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de vo-
tos. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRI no ín-
terim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 04 de março de 2022. PLANETA SECURITIZADORA S.A.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS DAS 377ª E 401ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 377ª e 401ª Série da 4ª Emissão da 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São 
Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a OLIVEIRA TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira com fi lial na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04534-004, São Paulo, 
SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reuni-
rem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 14 de março de 
2022 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m 
de, conforme cláusula 11.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 3 de novem-
bro de 2021, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Aprovar a celebração de aditamento ao Instrumen-
to Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia sob Condição Suspensiva e Outras Avenças 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”) a fi m de incluir em sua cláusula 1.2. como adquirentes autorizadas Cielo e Rede, os 
quais passarão a ser relacionados na Tabela A do Anexo III do Contrato de Cessão Fiduciária, passando a ser parte dos 
Critérios de Elegibilidade, além das adquirentes GetNet e Safrapay; e (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em con-
junto com a Securitizadora, realizar e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para imple-
mentar o que fora deliberado nos itens acima, incluindo, a contratação de assessor legal para celebração dos adita-
mentos que se fi zerem necessários, às expensas do Patrimônio Separado. O material de apoio necessário para emba-
sar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM 
www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia 
em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos 
CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, observado ainda o disposto na cláusula 11.1.1, 
conforme cláusula 11.8 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em primeira convocação por Ti-
tulares dos CRI que representem a maioria absoluta dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, por Titulares 
dos CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos CRI em Circulação, presentes à referida Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI, desde que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos CRI em Circulação, conforme 
cláusula 11.14 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusiva-
mente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso 
a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para 
gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para ger1.agente@oliveiratrust.com.br 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de 
início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for represen-
tado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condi-
ções legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por exercer o 
seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de 
voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas an-
tes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da mani-
festação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser dis-
ponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente 
preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem 
certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no 
caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/
Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará aces-
so simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados ante-
riormente, e a Assembleia será integralmente gravada. São Paulo, 05 de março de 2022.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
08 e 09/03

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
EMPREGADOS DO GRUPO BAYER LTDA - COPBAYER.

CNPJ - 73.631.483/0001-04 NIRE 33400011554
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS SECCIONAIS.
O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empre-
gados do Grupo Bayer Ltda– COPBAYER, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados 
seccionais, com representação nas áreas de atuação previstas no Estatuto 
Social para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária: a) Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se na sua sede social, à Estrada da Boa Esperança, 650 
– Bom Pastor – Belford Roxo – RJ, no dia 01/04/2022 às 09:00 horas, com a 
presença de 2/3 (dois terços) do número total de Delegados, em primeira con-
vocação; às 10:00 horas, com a presença de metade mais um do número total 
de Delegados, em segunda convocação; ou às 11:00 horas, com a presença 
de no mínimo 10 (dez) Delegados, em terceira convocação, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: 1. Prestação 
das contas do exercício de 2021;2. Destinação das sobras apuradas;3. Eleição 
dos componentes do Conselho Fiscal;4. Discussão da verba de representação 
para os ocupantes de Cargos Estatutários;  5.  Aplicação do FATES; 6. Rateio 
de Despesas; 7. Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna; 8. Outros 
assuntos de interesse social.  Belford Roxo,RJ,09 de março de 2022.  
                                         CLEVERSON ROSA CURTI   

 DIRETOR PRESIDENTE    

CLB PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ Nº 07.744.216/0001-00 - NIRE nº 51.200.963.491

Edital de Convocação da Assembleia de Sócios a ser realizada às 14h00 do dia 22 de março de 2022. 
Ficam convocados os sócios da CLB PARTICIPAÇÕES LTDA. (“CLB”) a se reunirem em Assembleia de 
Sócios a realizar-se no dia 22 de março de 2022, às 14h00, de forma exclusivamente digital, por meio 
de sala virtual “Ten Meetings” https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=9E59495768F0 
de acordo com a Lei nº 14.030/2020 e a Instrução Normativa nº 81 do DREI. A Assembleia de Sócios 

quotas, em razão da extinção da Sócias Pessoa Jurídica; (2) Deliberar sobre a alteração do contrato Social 
da CLB Participações Ltda., em decorrência da cessão de quotas prevista no item (1). Informações Gerais 
- Participação e Representação: Poderão participar da Assembleia os Sócios. As pessoas presentes na 
Assembleia deverão provar sua qualidade de Sócios apresentando, no ato, documento de identidade, 
no caso de pessoas físicas, e atos constitutivos e documentos comprobatórios da regularidade da 
representação, no caso de pessoas jurídicas. A Sociedade, não se responsabiliza por quaisquer problemas 
operacionais ou de conexão que os participantes venham a enfrentar, bem como por quaisquer outras 

Sócio na Assembleia por meio eletrônico. Procuração: O Sócio poderá ser representado na Assembleia 
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano nos termos do §1º do artigo 1.074 do Código Civil, 

documento de identidade de seu procurador. Esta convocação está sendo realizada pelo sócio Carlos Luiz 
Lobo, brasileiro, empresário, CPF/MF nº 210.348.936-53, carteira de identidade nº 05.940.944-1, expedido 
pela SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Floriano Fontoura nº 645, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22793-314, com base no artigo 1.073, I, Código Civil, que possibilita a convocação da Assembleia 
de Sócios por qualquer sócio, quando a administração retardar a convocação por mais de sessenta dias, 

de que o não comparecimento à Assembleia os vincularão às decisões tomadas pelos sócios presentes, 
conforme preceitua o artigo 1.072, parágrafo 5º do Código Civil. Cuiabá, 08 de março de 2022. 

10 e 11/03

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(nova denominação da Isec Securitizadora S.A)

CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 127ª, 128ª, 129ª E 130ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA 
DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários das 127ª, 128ª, 129ª e 130ª Séries da 4ª 
Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), 
com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos 
CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020. (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a 
ser realizada em 29 de março de 2022 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica 
através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 
(“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 13.3.2 do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da Emissão celebrado em 09 de outubro de 2020, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: I. A alteração da Clausula 6.1 alínea “(q)” item “iii” do Termo de Securitização, de forma que a referida 
cláusula passará a vigorar com a seguinte redação: “(q) (i) caso o índice fi nanceiro representado pela divisão do Saldo 
Devedor do CRI pelo valor de mercado do Imóvel (venda forçada) (“Loan-to-Value” ou “LTV”) seja superior a 55% 
(cinquenta e cinco por cento) em cada uma das Datas de Verifi cação; (ii) Relação VA/QMM, calculada mensalmente 
pela Emissora, seja no mínimo de 1,3x e (iii) caso o endividamento da Cedente ultrapasse o limite de 50% (cinquenta 
por cento) de seu patrimônio líquido, observando-se o disposto na parte fi nal da letra “s”, não sendo computado para 
o cálculo os mútuos com os respectivos sócios no cálculo do endividamento da Cedente, bem como não devendo ser 
considerado para fi ns de cálculo do endividamento a presente Emissão dos CRI bem como a 488ª, 489ª, 490ª 491ª e 
492ª Emissão, 1ª série de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários emitido pela True Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 12.130.744/0001-00. O LTV será calculado e verifi cado anualmente com base em laudo de avaliação, 
contratado pela Cedente, emitido por uma das seguintes empresas especializadas em avaliação de imóveis, à escolha 
e expensas da Cedente: (i) JLL, (ii) Colliers, (iii) CBRE ou (iv) Cushman & Wakefi eld ou, ainda, (v) qualquer outra empresa 
especializada em avaliação de imóveis que esteja previamente aprovada pelos Titulares dos CRI (“Laudo de 
Avaliação”). O Agente Fiduciário anualmente calculará e verifi cará o LTV em até 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento 
do Laudo de Avaliação. A Cedente enviará o Laudo de Avaliação, com data de emissão não superior a 3 (três) meses do 
seu envio, até o último dia útil de fevereiro de cada ano, sendo certo que o primeiro Laudo de Avaliação será enviado 
até 28 de fevereiro de 2021;” II. Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar e celebrar 
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o que fora deliberado no item acima. O 
material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que 
representem, pelo menos a maioria absoluta dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, 
conforme cláusula 14.3 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em primeira convocação por 
Titulares dos CRI, que representem, no mínimo a maioria absoluta dos CRI em Circulação presentes na Assembleia, 
conforme cláusula 14.10 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de 
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora 
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até o horário de 
início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas 
as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por 
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente 
manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para 
envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de 
apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar 
devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica 
(com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima 
mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de 
procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a 
Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. São Paulo, 08 de março de 2022.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0058708- 
54.2011.8.26.0100 (U-1350 ) A Dra. Renata Pinto Lima 
Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Farajala Feres, Bernardino Martins Marques, 
Jaime Alves de Araujo, Silverio Guarnieri, Wilson Antonio 
de Araujo, Georgina Siqueira Feres,Kay Kilter 
Marques,Marcélia Cavalcante Dias Araujo, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Robinson de Paula Souza, Ronaldo de 
Paula Souza e Rosiris Paula Souza ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel 
localizado na Rua Conde de Barca, nº 269, Parque São 
Luis, São Paulo- SP, com área de 200,00 m², contribuinte nº 
107.173.0034-9, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.                                [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 
1003226-60.2018.8.26.0100.ODr.Miguel Ferrari Junior,Juiz de 
Direito da 43ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Federação 
Nacional das Entidades Sociais e Comunitárias-Matriz CNPJ 
06.121.184/0001-24; e Federação Nacional das Entidades 
Sociais e Comunitárias-Filial CNPJ 06.121.184/0002-05, que 
Totvs S/A ajuizou ação monitória,para cobrança de R$ 
147.057,26 (jan/2018), referente aos contratos nºs1.381.736; 
1.256.209.3.600.639;3.600.639; 1.901.975 e 1.898.631. Estan-
do as rés em lugar ignorado,expede-se edital, para que em 15 
dias,a fluir do prazo supra,paguem o valor supra,acrescido 
dos honorários advocatícios em 5%,com isenção de custas,ou 
no mesmo prazo ofereça embargos,sob pena de ser constituí-
do de pleno direito o título executivo judicial,nomeando-se cu-
rador especial em caso de revelia.Será o edital afixado e publi-
cado na forma da lei. São Paulo, 13 de dezembro de 2021.[8,9] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1075908- 
18.2015.8.26.0100 ( USUC 923 ) A Dra. Juliana Forster 
Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Sylvio Aguilar, Haydee Gorgatti Aguilar, Alice Marques Outor, 
Mário Augusto dos Santos Alves e s/m. Nilsa Dias da Silva 
Alves, Luiz dos Santos Alves e s/m. Leonilia Gonçalves Alves, 
Dorival Combertino e s/m. Gleide Jean Mastrogiovanni, Irmãos 
Costa S/A e Odete Ricetti Henriques, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Cleide Gomes Silveira e Romeu Jose Correa Silveira ajuizou 
(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio do imóvel localizado na Rua Eli, nº 653, Vila Maria, 
São PauloSP, com área de 168,00 m² e contribuinte sob n° 
064.147.0067-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei.                                                      [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1120909-84.2019.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe
Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Soo Jin Baek, CPF 221.750.708-75, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Editora
Cered Centro de Recursos Educacionais Limitada,
objetivando a cobrança de R$ 2.076,92 (outubro/
2018), representada pela compra e venda de material
didático – ano letivo de 2015. 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 valor
devidamente corrigido e acrescido de honorários
advocatícios de 5%, que o tornará isenta das custas
processuais ou, no mesmo prazo, apresente
embargos, sob pena de constituir título executivo
judicial, ficando advertida de que no caso de revelia
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 22 de fevereiro de 2022.               09 e 10.03

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0013812-77.2021.8.26.0001. O
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. JOSÉ FABIANO
CAMBOIM DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a VALTER LUÍS GALINDO, CPF/MF
287.953.338-43, que por este Juízo tramita, nos autos
da ação monitoria sob nº 1026571-
66.2015.8.26.0001, o presente Cumprimento de
Sentença movido por SOCIEDADE
EDUCACIONAL BRICOR LTDA. Encontrando-se
o executado em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
9.598,43 (Agosto/2021), atualizada até a data do
depósito, 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. Não
efetuado o pagamento, independentemente de nova
intimação, o credor poderá indicar bens à penhora.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2021.

09 e 10.03

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0012718-94.2021.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo
Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HAE WON CHONG, brasileira, comerciante, CPF 156.086.418-
41, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo – SUPERO. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 23.205,77
(agosto/2021), devidamente atualizado, 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 a executada, 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 22 de Fevereiro de 2022.       09 e 10.03

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1020589- 
31.2016.8.26.0100 ( usuc. 222 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria 
Mercedes Barsanti, Espólios de José Levino da Penha e de Conceição Teixeira da Penha, na pessoa da inventariante: 
Enedina da Penha Martins, Ivete Marinho da Silva, Maria de Lourdes Rodrigues Ceban, Romualdo Paulo Gonçalves e s/m 
Luzia Garcia Martins Gonçalves, João Francisco de Aquino e s/m. Maria do Socorro de Aquino, Carlos Umberto Barsanti, 
Mario Luiz Barsanti, Maria de Lourdes Barsanti ou Maria de Lourdes Veiga e s/m. Manoel Carlos Veiga, Antonia Gonçalves 
Alves,Santos Martins Gonçalves,réus ausentes,incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Richard Veiga e Rosimery Veiga ajuizou (aram) ação de USUC APIÃO, 
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Travessa Manuel Fausto, nº 3, Vila Abreu, São Paulo -SP, com 
área de 180,85 m² e contribuinte sob o nº 117.404.0082-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                   [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1003301-19.2016.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON HIROSHI HADA, Brasileiro,
CPF 277.783.698-18, com endereço à Rua Mateus Fantini, 52, Casa 02, Jardim Shangrila (zona Norte), CEP
02990-030, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por
parte de Itaú Unibanco S.A, relativa ao veículo marca Nissan, modelo Sentra 2.0 S Flex, cor prata, ano 2009, placa
NNO9882, Renavam 00201272873, chassi 3N1ABGAD6AL625416, apreendido em 13.04.2019, haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito nº 30420-761610955. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 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 23 de setembro de 2021. 09 e 10.03
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1086007- 
18.2013.8.26.0100 ( Usuc.1375 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alexandre Rodrigues de 
Andrade, Cemitério Parque dos Pinheiros, representado por Laércio Colte Júnior, Autopista Fernão Dias, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Clarice 
Fernandes Serrão e João de Jesus Serrão ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio de uma gleba 
de terreno A, localizada com frente para a faixa de domínio da Rodovia Fernão Dias, situada do lado direito da pista do sentido de 
Minas Gerais para São Paulo, na altura do quilômetro 83,880 (entre o km 83 e o km 84), Vila Nova Galvão, São Paulo-SP, com 
área de 7.036,71 m² e de uma gleba de terreno B, localizada com frente para a Rua São Gabriel, n° 151, Vila Nova Galvão, São 
Paulo-SP, com área de 1.493,77 m², cadastrados no INCRA sob n° 638.358.009.113-8, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 1109968- 51.2014.8.26.0100  
(U-1381) A Dra.Juliana Forster Fulfaro,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que EDLMAN FRANCKLIN ELER e 
SÔNIA MARIA MARTHO DE MOURA ELER ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel 
localizado na Rua Rocha, nº 464, apartamento nº 303, Edifício Imperial, Bela Vista, São Paulo-SP, com área construída de 30,61 
m², área útil de 24,07 m², área comum de 6,54 m², com cota parte ideal de 0,5683% no terreno, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.   [08,09] 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1018142-36.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Recris Transportes e Logística Ltda. CNPJ 92.598.853/0001-95, que Total Lubrificantes 
do Brasil Ltda. ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, reconhecendo e determinando a compensação de 
valores em razão dos créditos existentes entre as partes, sendo o crédito da Requerente em R$170.388,20 e da Requerida em 
R$126.526,83, obrigando a ré a pagar o saldo remanescente da mencionada compensação no importe de R$43.861,37, 
condenando a ré ao pagamento de indenização a título de Danos Morais, além das custas e despesas processuais, bem como, 
de honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021.       [08,09] 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0000240-88.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França 
Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a coproprietária FERNANDA MONTEIRO GOMES, CPF 
294.643.378-18, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença movida por 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR DE SANTAREM. Estando a coproprietária em lugar ignorado e incerto, foi 
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL da PENHORA, que recaiu sobre o apartamento matriculado sob nº 30.553 
do 3º CRI/SP, sendo nomeada como depositária a executada Olga Cesar Gomes, CPF nº 142.859.818-90, não 
podendo abrir mão do bem sem autorização do Juízo. Por intermédio desta fica a coproprietária intimada de 
seu inteiro teor para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15(quinze) dias, iniciando-se a contagem 
após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no 
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1009888-91.2015.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BENEDITA APARECIDA O PRIMO, CPF 014.144.428-
23, com endereço à Rua Coriolano, 1184, Vila Romana, CEP 05047-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão por parte de Banco Itaucard S/A, relativa ao veículo marca Volkswagen, modelo
Fox (TF) 1.0 8V (City), prata, ano 2006, placa DUA6380, chassi 9BWKA05Z374033922, apreendido em 30.09.2015,
haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30416-8989758. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da
dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 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 12 de novembro de 2021. 09 e 10.03

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1004501-15.2020.8.26.0281. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Itatiba, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Heloisa da Silva Salles, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Lucas 
Palladino Alves Barbosa, CPF 469.XXX.XXX-76, com endereço à Rua Jose Simão Bechara, 67, Nova Itatiba, CEP 13256-
214, Itatiba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Allianz Seguros S/A, alegando 
em síntese: Requer o recebimento de R$ 5.133,14 (Dez/2020), referente a colisão no veículo assegurado pela apólice nº 
5177201822310259057 na data de 10/09/2018 na Av: Joaquim Bueno de Campos, altura do nº 422, Vila Cruzeiro, nesta 
comarca. Encontrando-se o réu 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 o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 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 Itatiba, aos 
10 de fevereiro de 2022 

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1101556-24.2020.8.26.0100 A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, MM. Juíza 
de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível  São Paulo  SP. Faz saber a ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 
26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES  SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA DE 
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, CNPJ 
31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Breno Rodrigues Brito, 
requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de valores retidos. Encontrando-se o réu 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 o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, sob pena de se nomear curador especial 
nos termos do artigo 257, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1087009-81.2017.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Benjamin Citron, Lea Citron, FILIP CITRON, Manoel Soares de Gouvea Horta, 
Clotilde Mascarenhas Horta, Edificio General Osório, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Márcia Pisati Wertheim, Cláudio Luiz Sendyk, Luciene Vila Weertheim, Ely Flávio 
Wertheim, Marilia Wertheim Sendyk, Oswaldo Wertheim e Ricardo Wertheim ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel constituído pelo apartamento nº 26, localizado no 2º andar do Edifício General Osório, 
situado na Rua General Osório, nº 295, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                   [09,10] 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Maria José Nogueira de Castro Parente, 
REQUERIDO POR Francisco Eurico Nogueira de Castro Parente - PROCESSO Nº 1000339-66.2020.8.26.0704. A MMª. Juíza de Direito 
da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 09/09/2021 17:05:17, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de MARIA JOSÉ NOGUEIRA DE CASTRO PARENTE, CPF 112.144.728-77, declarando-a relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. FRANCISCO EURICO 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2021.                                                                         B - 09

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1064438-
48.2019.8.26.0100 (U-860). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a Tereza Franco e Silvio Antunes de Matos e s/m. Rosa da Silva Pereira Antunes, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Helena Coelho Barroso e Vicente Machado Soares ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando 
a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Marco Palmezzano, nº 316-B, Americanópolis, São Paulo-SP, 

legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
 

o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
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Fortitudine Participações S.A.
CNPJ/ME nº 24.912.535/0001-05 - NIRE nº 35.300.581.636

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 11 horas, na sede da Fortitudine
Participações S.A. (“Companhia”), no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulista, nº 1.765, conjunto 142, Cerqueira César, CEP 01311-200. 2. Presença: Presentes os

assinaturas constantes do “Livro de Registro de Presença dos Acionistas” da Companhia: (a) Raphael
Fontes Tamietto Galhano, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG nº M-6951744, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 225.072.608-66, 
residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, nº 
493, apartamento 203, Jardim Paulista, CEP 01409-001; e (b) Breno Rosemberg Sartoreito,
brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 
35.008.724, expedida pela SSP /SP, e inscrito no CPF sob nº 417.284.518- 50, residente e domiciliado 
no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, nº 493, apartamento 82,
Jardim Paulista, CEP 01409-001. 3. Convocação: Dispensada a convocação por estarem presentes
os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no 
artigo 124, §4° da Lei nº 6-404/1976. 4. Mesa: Assumindo a Presidência da mesa, o Sr. Raphael Fontes
Tamietto Galhano convidou o Sr. Breno Rosemberg Sartoretto para secretariar os trabalhos. 5. Ordem
do Dia: Examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias: (a) o primeiro aditamento ao
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 
Fortitudine Participações S.A.” celebrado em 7 de dezembro de 2021 (“Escritura de Emissão” e
“Primeiro Aditamento”, respectivamente); e, (b) caso aprovada a matéria constante do item anterior,
a autorização para que a Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, 
tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização do Primeiro 
Aditamento. 6. Deliberações: Após o exame e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas
da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, aprovaram: (a)
O Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão para: (i) Incluir a alínea (18) no inciso (xxvii) da Clausula 
5.1 da Escritura de Emissão com a seguinte redação: “(18) quaisquer distribuições desproporcionais de
lucros e dividendos pela Solver, exceto se exclusivamente para a Emissora.” (ii) Alterar o inciso (viii) da
Cláusula 7.2.1 da Escritura de Emissão, que passará a viger com a seguinte redação: “(viii) que esta
Escritura de Emissão constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa do Agente Fiduciário, exequível 
de acordo com os seus termos e condições, sendo certo que não há trava bancária nas Contras 
Centralizadoras, e, portanto, os recursos continuam sob a gestão dos titulares das Contas 

Creditórios.” (b) A autorização para que a Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de 
procuradores, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização do 
Primeiro Aditamento. 7. Lavratura e Publicação: Os acionistas aprovam a lavratura e publicação da
ata da presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em forma de sumário dos fatos, nos 
termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a 
presente ata, a qual, após lida, foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 16 de dezembro de 
2021. Mesa: Raphael Fontes Tamietto Galhano - Presidente; e Breno Rosemberg Sartoretto - 
Secretário. Acionistas Presentes: Raphael Fontes Tamietto Galhano e Breno Rosemberg Sartoretto.

Mesa: Raphael Fontes Tamietto Galhano -
Presidente; Breno Rosemberg Sartoretto - Secretário. JUCESP nº 51.353/22-2 em 04/02/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O.B.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 15 de abril de 2021
Data, Hora e Local: Aos 15 de abril de 2021, às 10:00 horas, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, 
conjunto 92, Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. Quórum 
de Instalação: verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, 
(Anexo II) e lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima 
Ferretti, que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) 
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição 
dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a or-
dem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a O.B.K.S.P.E. Empreendimentos 
e Participações S.A., sociedade por ações com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905; (b) fixar 
o capital social da Companhia em R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta 
data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da 
Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 
1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas 
abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos 
pela Assembleia Geral Ordinária de 2022, os quais tomam posse na presente data, conforme termos 
de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima 
Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-001, 
portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora e Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 
nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-001, portador da cédula de identidade RG 
nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, para o cargo de 
diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 15 de abril de 
2021. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita, Cleber Faria Fernandes - 
Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-
A - OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE 3530057464-8 em 12/08/2021.
ESTATUTO SOCIAL - O.B.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (Assembleia Geral de 
Constituição realizada em 15 de abril de 2021) - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Dura-
ção: Artigo Primeiro: A O.B.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anô-
nima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo Segundo: A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Pamplona nº 818, 9º andar, conjunto 92, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-905, podendo abrir filiais, 
agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo Terceiro: A Companhia tem por objeto social 
a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 
Quarto: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O 
capital social é de R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 (duzentos reais) integralizados e o restante 
a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. Parágrafo Primeiro - Cada ação corres-
ponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de 
capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia 
que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas re-
presentando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de 
cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente 
aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Ge-

ral: Artigo Sexto: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após 
o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. 
Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que con-
vidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As 
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas 
em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, 
não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo: A administração 
da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) 
membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, 
eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores con-
tinuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores 
ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os 
eleger. Parágrafo Segundo - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro 
próprio. Artigo Oitavo: No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas 
por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no 
cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono: A diretoria tem amplos 
poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários 
para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer 
autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes nor-
mais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endos-
sar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo: A 
representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos 
no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na 
forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes 
conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exce-
to em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 
Parágrafo Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a 
prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro: Compete 
à diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao 
seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo Décimo Segundo: A companhia terá 
um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, 
no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas 
ou não. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordi-
nária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais: Artigo 
Décimo Terceiro: O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de de-
zembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço 
patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto: Os lucros 
apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação 
da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as de-
duções determinadas em Lei. Artigo Décimo Quinto: Mediante decisão de acionistas representando a 
maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim 
de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto: A Socieda-
de distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajus-
tado nos termos da legislação aplicável. Artigo Décimo Sétimo: A Sociedade entrará em liquidação nos 
casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas represen-
tando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e 
fixará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a 
Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de 
São Paulo. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente, Cleber Faria Fernandes - Secretário. Renato Dias 
Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553.
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Ineos Compósitos do Brasil S.A.
CNPJ(MF) nº 72.930.332/0001-86

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais, centavos eliminados)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício social findo  
em 31 de Dezembro de 2021. Araçariguama, 28 de fevereiro de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial

Ativo/Circulante 2021 2020
 Caixa e Equivalentes de Caixa 21.893.115 37.392.886
 Duplicatas a Receber de Clientes 64.598.884 43.650.289
 Estoques 29.545.181 15.002.630
 Impostos a Recuperar 7.980.998 362.351
 Demais Contas a Receber 2.521.392 1.515.505
 Despesas Antecipadas 90.538 117.406
 (=) 126.630.108 98.041.067
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
 Impostos a Recuperar 195.853 225.706
 Depósitos Judiciais 9.513 9.513
 Ativo Fiscal Diferido 944.744 674.717
 (=) 1.150.110 909.936
Permanente
 Imobilizado 37.946.555 37.138.018
 (–) Depreciações Acumuladas (24.191.513) (22.041.604)
 Intangível 51.248.073 51.248.073
 (–) Amortizações (607.357) (560.526)
 (=) 64.395.758 65.783.961
Total do Ativo 192.175.976 164.734.964

Passivo/Circulante 2021 2020
 Fornecedores Nacionais 33.864.626 14.596.434
 Fornecedores Estrangeiros 2.574.110 5.175.872
 Obrigações Fiscais 1.716.791 3.121.949
 Outras Obrigações 1.744.162 1.274.767
 Provisões 3.438.768 2.382.057
 (=) 43.338.457 26.551.079
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
 Empréstimo Intercompanhia 49.139.694 –
 Provisões p/Contingências 21.039 21.039
 (=) 49.160.733 21.039
Patrimônio Líquido
 Capital Social 94.104.395 94.104.395
 Reservas de Lucros 5.572.391 44.058.451
 (=) 99.676.786 138.162.846

  
Total do Passivo 192.175.976 164.734.964

Demonstração do Resultado 2021 2020
Receita Operacional Líquida (nota 4) 274.034.818 163.593.626
 (–) Custo dos Produtos Vendidos (221.859.530) (130.606.810)
Lucro Bruto 52.175.288 32.986.816
(Despesas) Receitas Operacionais
 Com Vendas (9.928.813) (7.538.654)
 Gerais e Administrativas (6.222.197) (6.163.005)
 Participações de Empregados (479.949) (140.500)
 Outras (Despesas) Receitas Op. Líquidas 2.080.265 249.441
 Provisão p/Contingências – –
Lucro (Prejuízo) Op. antes do
 Res. Financeiro 37.624.594 19.394.098
Resultado Financeiro 187.704 31.808
 Despesas Financeiras (219.853) (359.758)
 Receitas Financeiras 1.179.897 849.015
 Variações Cambiais Líquidas (772.340) (457.449)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 37.812.298 19.425.906
IR e CS - Correntes (13.109.348) (4.708.571)
IR e CS - Diferidos 270.028 (377.293)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 24.972.978 14.340.042
Ações do Capital ao Final do Exercício 94.104.395 94.104.395
Lucro por Ação - R$ 0,27 0,15

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)
Das Atividades Operacionais 2021 2020
 Lucro antes do IR e CS 37.812.298 19.425.906
 Depreciações e Amortizações 2.648.501 2.584.831
 Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado 174.832 13.860
 IR e CS Diferidos 270.028 377.293
 Provisões (Reversão) (102.598) (1.343.334)

40.803.061 21.058.556
 Variações nos Ativos e Passivos
 Contas a Receber (20.845.996) (1.024.350)
 Estoques (14.542.551) (1.055.078)
 Impostos a Recuperar (7.588.795) 663.951
 Partes Relacionadas (13.958.598) 8.696
 Demais Ativos 382.457 (475.359)
 Fornecedores 16.666.430 (164.621)
 Impostos e Contribuições a Recolher (216.032) 439.070
 Provisão de Férias e Encargos (1.056.712) 512.753
 Demais Passivos (747.000) 977.966
 Ajuste do Exercício Anterior (201.221) (137.089)
 IR e CS Pagos (13.109.348) (4.708.571)
Caixa Líq. Proveniente Ativ. Operacionais (14.414.305) 16.095.924
Das Atividades de Investimentos
 Aquisição de Bens do Imobilizado (1.376.671) (433.580)
 Venda Ativo Imobilizado 291.205 30.000
Caixa Líq. Consumido Ativ. de Invest. (1.085.466) (403.580)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa
 e Equivalentes de Caixa (15.499.771) 15.692.344
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Início do Exercício 37.392.886 21.700.542
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Final do Exercício 21.893.115 37.392.886

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Reservas de Lucros Lucros
Histórico Social Reserva Legal Lucros a Realizar Acumulados Total
Saldos em 31/12/2019 94.104.395 2.572.116 27.283.381 – 123.959.892
Lucro do exercício – – 14.340.042 – 14.340.042
Constituição de Reservas – 717.002 (717.002) – –
Distribuição de Dividendos – – – – –
Ajuste do Exercício Anterior – – (137.089) – (137.089)
Saldos em 31/12/2020 94.104.395 3.289.118 40.769.332 – 138.162.845
Lucro do exercício – – 24.972.978 – 24.972.978
Constituição de Reservas – 2.283.273 (2.283.273) – –
Distribuição de Dividendos – – (63.257.816) – (63.257.816)
Ajuste do Exercício Anterior – – (201.221) – (201.221)
Saldos em 31/12/2021 94.104.395 5.572.391 – – 99.676.786

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e em con-
sonância à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, Lei nº 
11.638/07, Lei nº 11.941/09 e o CPC-PME). 2 - Apuração do resulta-
do, ativos e passivos - O resultado é apurado pelo regime de compe-
tência de exercícios. Os ativos circulantes e não circulantes, quando 
aplicável, incluem encargos incorridos, são reduzidos, mediante provi-
são, aos seus valores prováveis de realização e as aplicações financei-
ras reconhecem os rendimentos pro rata temporis. Os estoques estão 
demonstrados ao custo médio de produção ou aquisição, ou mercado, 
entre esses o menor. A administração efetuou análise dos valores dos 

Ativos e Passivos (notadamente contas a receber e fornecedores),  
não havendo saldos e transações para os quais o ajuste a valor presen-
te seja aplicável e relevante. 3 - Permanente - Imobilizado e Ativo Intan-
gível, são demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas em 
função do prazo de vida útil estimado dos bens.
4 - Receita Operacional Líquida: 2021 2020
Receita Bruta no Mercado Interno 342.162.436 209.676.200
Receita Bruta no Mercado Externo 12.264.675 7.025.828
Impostos s/vendas (77.756.486) (51.376.385)
Devoluções de vendas (2.635.807) (1.732.017)
Receita Líquida 274.034.818 163.593.626

Marcelo Hamilton Schwartz de Magalhães
Controller

Murilo Siqueira Sales
Contador - CRC SP-305440/O-2

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉRODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob o
nº 494.911,em06/12/2021,o Requerimento feito por LAURA MIYAKO
NOMURA, brasileira, viúva, do lar, RG nº 2.677.328-4-SSP/SP, CPF/ME nº
125.500.628-50, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Poconé, nº
594, Sumaré, CEP 01254-040; BEATRIZ NOMURA DE NARDI, brasileira,
engenheira, RG nº 13.836.118-6-SSP/SP, CPF/ME nº 125.918.298-37,
acompanhada de seu esposo, que lhe presta consentimento, ILIO DE
NARDI JÚNIOR, brasileiro, engenheiro, RG nº 13.274.160-SSP/SP, CPF/ME
nº 036.716.918-59, casados sob o regime da comunhão parcial de bens,
na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Cotia, deste
Estado, na Rua Tatuí, nº 210, Cantagalo, CEP 06711-370; CRISTIANE
NOMURA, brasileira, divorciada, engenheira, RG nº 16.633.977-5-SSP/SP,
CPF/ME nº 126.715.358-05, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua
Poconé, nº 594, Sumaré, CEP 01254-040; CELSO NOMURA, brasileiro,
engenheiro, RG nº 20.027.363-SSP/SP, CPF/ME nº 148.114.318-20,
acompanhado de sua esposa, que lhe presta consentimento, KASSIA
FERNANDES NOMURA, brasileira, do comércio, RG nº 62.117.951-6-SSP/
SP, CPF/ME nº 871.125.311-87, casados sob o regime da comunhão parcial
de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta
Capital, na Rua Poconé, nº 594, Sumaré, CEP 01254-040; FABIO NOMURA,
brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, RG nº 19.234.654-4-
SSP/SP, CPF/ME nº 257.434.758-73, residente e domiciliado nesta Capital,
na Rua Poconé, nº 594, Sumaré, CEP 01254-040; e, KATIA NOMURA
ROWLAND, brasileira, professora de educação física, RG nº 24.123.422-
0-SSP/SP, CPF/ME nº 280.362.038-39, acompanhada de seu esposo que
lhe presta consentimento, RAGAN DOUGLAS ROWLAND, norte americano,
missionário, nascido em 22/10/1958, passaporte americano nº 505553118,
inscrito no CPF/ME nº 060.976.577-90, casado sob o regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na
121 King Sago Court, Ponte Vedra Beach, Flórida, Estados Unidos da
América, Código Postal 32082, objetivando a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIALde UM PRÉDIO, com 258,00m2. de área construída
e seu respectivo terreno, situado na Rua Poconé, nº 594, Bairro
Sumaré, 19º Subdistrito – Perdizes, desta Capital, objeto da
transcrição nº 16.522, feita em 22 de abril de 1.940,do Distrito, Município,
Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária desta Capital. Em observância à
previsão legal contida no $ 4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73,
alterada pela Lei Federal 13.465, de 11/07/2017, e nos itens 416 e 425.1 do
Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
deste Estado, e, ainda, Nos termos do Provimento nº 65 do CNJ, artigos15
e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a advertência de que a não apresentação
de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião”; e, § 2º,
do mesmo artigo 16, que diz:- “os terceiros eventualmente
interessados poderão manifestar-se no prazo de 15 dias após o
decurso do prazo do edital publicado”, fica ele por este Edital
INTIMADO da existência do referido processo, franqueando-lhe a
possibilidade de comparecer a este Serviço Registral,desegunda a sexta
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter maisamplos
esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,
processada nos termos da legislação vigente, acima mencionada,a qual
poderá se manifestar em 15 (quinze) dias contados da data da
publicação deste Edital.E para que chegue ao conhecimento de terceiros
eventualmente interessados e não venham de futuro
alegarignorância,expede-se o presente edital que será publicado em um
dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo. São Paulo, 22
de fevereiro de 2022. O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva).

22/02 e 09/03/22

Fupresa S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63 - NIRE JUCESP nº 35.300.006.933

Assembleia Geral Extraordinária Realizada 26/02/2021 - 10:00 Horas - 2º Convocação
1 - Data, Local: dia 26 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas em segunda convocação, na sede social da 
empresa, à Avenida das Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, CEP 05.477-000, São Paulo - SP. 2 - Presença:
acionistas representando 95,84% do capital social como comprovam as assinaturas no livro de presença de 
acionistas. Presente o Sr. Diretor Antônio Carlos Alves Bevilacqua e Paulo Roberto Rodrigues Butori. O 
Conselho fiscal não é permanente nem está instalado. 3 - Mesa: Antônio Carlos Alves Bevilacqua -
Presidente e Paulo Roberto Rodrigues Butori - Secretário. 4 - Publicações: Avisos e Convocações
publicados respectivamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia Cidade de São Paulo
nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro de 2021. 5 - Ordem do Dia - AGE - 5.1 - Transferência da Sede Social
localizada à Avenida das Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, CEP 05.477-000, São Paulo - SP para à Rodovia 
Engenheiro Ermenio de Oliveira Penteado KM 47,6, Casa 1, CEP 13.347-60 Bairro Caldeira - Indaiatuba-SP. 
6 - Deliberações: 6.1 - Aprovada por unanimidade de votos as pautas constantes na ordem do dia. 6.2 - 
Aprovada por unanimidade de votos a lavratura da ata da Assembleia em forma sumária. 6.3 - Ratificação 
das atividades econômicas e objeto social tendo em vista a alteração do endereço. 7 - Documentos: os
documentos apresentados à Assembleia, numerados e rubricados pela mesa, ficam arquivados na 
companhia. 8 - Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as Assembleias e
lavrada as respectivas atas assinada pelos acionistas presentes. 9 - Assinatura: Antônio Carlos Alves
Bevilacqua - Presidente. Paulo Roberto Rodrigues Butori - Secretário. Antônio Carlos Alves Bevilacqua e 
Paulo Roberto Rodrigues Butori pp à acionista MB - Comércio e Participação Ltda. Confere com o original
lançado no livro próprio. Paulo Roberto Rodrigues Butori - Secretário; Antônio  Carlos Alves Bevilacqua
- Presidente. JUCESP nº 540.671/21-6 em 08/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
Companhia de Capital Fechado

CNPJ/ME nº 16.603.346/0001-14 - NIRE 35.300.550.749
Rerratificação ao Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 
1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série 

Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A.

Conforme edital de convocação publicado nos dias 22, 24 e 25 de fevereiro de 2022 no jornal
“O Dia SP” e nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2022 no “Diário Oficial do Estado de São
Paulo”, os Srs. debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo
Estevão Holding S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Companhia” ou “Emissora”,
respectivamente) foram convocados para se reunirem, em Assembleia Geral de Debenturistas,
que seria realizada exclusivamente de forma digital e remota, em primeira convocação,
no dia 15 de março de 2022, às 10:00 horas (“AGD 15.03.2022”), através da plataforma 
“Microsoft Teams”, conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio da qual seriam deliberadas determinadas
matérias de interesse dos Debenturistas (“Primeiro Edital”). Considerando a constatação,
pela Emissora, de algumas incorreções nas matérias da ordem do dia descritas no Primeiro
Edital, vem a Emissora, por meio da presente rerratificação, informar que a AGD 15.03.2022
não mais será realizada, bem como retificar e ratificar a ordem do dia do Primeiro Edital,
convocando os Debenturistas para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, que
deverá ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, sem prejuízo da
possibilidade de adoção de instrução de voto a distância previamente à realização da
Assembleia Geral de Debenturistas, em primeira convocação, no dia 24 de março de
2022, às 10:00 horas, através da plataforma “Microsoft Teams” (“Assembleia” ou “AGD”),
nos termos da ICVM 625 e por meio do link a ser disponibilizado pela Companhia aos
Debenturistas habilitados nos termos deste edital, para deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) Anuência prévia, nos termos da Cláusula 6.1, alínea (ee) do Instrumento Particular de
Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em
Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A., datado
de 13 de outubro de 2017, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), para a realização de
reorganização societária por meio da incorporação das ações de emissão da CESP -
Companhia Energética de São Paulo (“CESP”), companhia de capital aberto, com sede na
Avenida Doutora Ruth Cardoso nº 7221, 12º andar, Pinheiros, CEP 05.425-070, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.933.603/0001-78, detidas
pela VTRM Energia Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Doutora
Ruth Cardoso nº 8501, 2º andar, sala 1 Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP
05.425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
28.594.234/0001-23 (“VTRM” e “Operação CESP”, respectivamente), de forma que,
observadas as condições precedentes da Operação CESP, (a) a CESP passará a ser
subsidiária integral da VTRM, mediante a entrega aos acionistas da CESP de novas ações
ordinárias e preferenciais resgatáveis de emissão da VTRM em substituição às ações
incorporadas de emissão da CESP de que sejam titulares; (b) após a implementação da
Operação CESP, as ações da VTRM deverão ser admitidas à negociação no seguimento
especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; e (c) a Votorantim S.A.
(conforme definição da Escritura de Emissão) e o Canada Pension Plan Investment Board
passarão a deter aproximadamente 37,74% (trinta e sete inteiros e setenta e quatro centésimo
por cento) e 31,94% (trinta e um inteiros e noventa quatro centésimo por cento) do capital social
da VTRM, respectivamente, e os demais 30,32% (trinta inteiros e trinta e dois centésimo por
cento) das ações serão destinadas à livre negociação no mercado “Free Float”, observados os
termos da Operação CESP; e (ii) Aprovar que a Companhia, em conjunto com o 
Agente Fiduciário, adote todas as eventuais medidas necessárias à implementação 
das deliberações da AGD. Informações Adicionais: 1. A Assembleia será realizada 
através de sistema eletrônico Microsoft Teams, com link de acesso a ser disponibilizado
pela Companhia àqueles Debenturistas que enviarem, para os endereços eletrônicos
tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente
até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia, observado o disposto na ICVM
625: (i) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do
debenturista; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social
consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos
societários que comprovem a representação legal do debenturista; e (c) documento de
identidade válido com foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último
regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou
gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que
comprovem os poderes de representação em Assembleia; e (c) documento de identidade válido
com foto do representante legal; e (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (i)
a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos
indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia. 2. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, além da participação,
assinatura da lista de presença (com a utilização da certificação ICP-Brasil) e do voto à
distância durante a Assembleia, por meio do sistema eletrônico, também será admitido o
preenchimento e envio de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibilizado pela
Companhia no seu website www.venergia.com.br e atendidos os requisitos apontados no
referido modelo, o qual deverá ser enviado à Companhia e ao Agente Fiduciário, para os
endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br,
preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 3. A instrução de voto
referida no item 2 acima e o instrumento de representação referido no item 1, subitem (iv),
acima devem ser enviados em vias originais com os reconhecimentos das firmas dos signatários
para o endereço Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8501, 2º Andar, Edifício Eldorado Business
Tower, Pinheiros, CEP 05425-070, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sede da
Companhia. Caso não seja possível em razão do cenário de pandemia da COVID-19, os
Debenturistas deverão apresentar os referidos documentos em versão eletrônica assinada
(com a utilização da certificação ICP-Brasil), preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da
realização da Assembleia. Em razão dos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, a
Companhia dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos demais documentos de
representação dos Debenturistas para os escritórios da Companhia, bastando o envio de cópia
simples das vias originais de tais documentos para a Companhia e o Agente Fiduciário, para os
endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br.
4. O link para a participação da conferência será enviado pela Companhia apenas aos
Debenturistas que enviarem, prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à Companhia, os
documentos de representação acima indicados. 5. Os Debenturistas que fizerem o envio da
instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para
participação digital da Assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma
automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista
ou por seu representante legal com a posterior participação na Assembleia através de acesso
ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da
Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme
disposto no artigo 7º, §1º, da ICVM nº 625. Os termos em letras maiúsculas que não se
encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na
Escritura de Emissão. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar
esclarecimentos aos Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e da AGD.

São Paulo, 09 de março de 2022
Ventos de Santo Estevão Holding S.A.

Rerratificação ao Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da
1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série

Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para
( ) p , ç ,(

Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos dos Arts. 13, 15, 16 e 22 do Estatuto Social, ficam os senhores associados do CENTRO DE
ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS, Rua São Joaquim, 381 – 3º andar – Conj. 35 – Cep 01508-900 - São Paulo
– SP,  CNPJ nº 60.972.262/0001-40, convocados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da entidade, a
realizar-se no dia 31 de Março de 2022, com início às 18,00 horas, de forma virtual, em razão da pandemia
do COVID-19, através da plataforma Google Meet: https://meet.google.com/txr-shup-boj A senha será
fornecida aos que confirmarem a presença mediante mensagem endereçada ao e-mail contato@cenb.org.br,
com 48 horas de antecedência. Ordem do Dia: 1) Relatório de atividades do exercício de 2021; 2) Prestação
de contas do exercício de 2021; 3) Parecer do Conselho Fiscal referente às contas do exercício de 2021; 4)
Plano de atividades para o exercício de 2022; 5) Plano orçamentário para o exercício de 2022; 6) Outros
assuntos de interesse da entidade. Notas: 1) Para participar da Assembleia, o associado deverá estar quite
com a contribuição social relativa aos anos anteriores, até 15 dias antes da data da Assembleia Geral. 2) Em
1ª convocação, a assembleia será instalada com a presença de 1/3 ou mais dos associados, e, em 2ª
convocação, trinta minutos depois, com qualquer número de presentes. São Paulo, 07 de Março de 2022 -

Leiko Matsubara Morales – Presidente
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1004400-90.2021.8.26.0006 A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a CORALY CONCEIÇÃO SAVIELLO, RG 05341743, CPF 84037369834, que lhe foi proposta uma ação de 
Cobrança - Procedimento Comum Cível por parte de Condominio Salerno Ii, alegando em síntese: A requerida é proprietária da 
unidade autônoma n° 43-A do condomínio requerente. No dia 01 de fevereiro de 2020, ficou decidido em assembleia geral 
extraordinária pela instalação do sistema de gás encanado, na assembleia ficou decidido que a partir da instalação do gás 
natural ficaria terminantemente proibido o uso do botijão de gás (GLP) dentro das unidades residenciais sob pena de multa 
administrativa. A requerente não teve outra alternativa senão pela aplicação da multa administrativa. A requerida se recusa a 
pagar as multas administrativa impostas pelo condomínio requerente, sendo, portanto, inadimplente em relação as multas 
administrativas aplicadas no valor acumulado de R$3.135,00(TRÊS MIL,CENTO E TRINTA E CINCO REAIS).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(quinze)dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo contesta-
da a ação,o réu será considerado revel,caso em que 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 03 de fevereiro de 2022.             [08,09] 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017111-59.2021.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional li - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a ERONILDO SOARES LINS, brasileiro, casado, RG nº 1.728.345, CPF/MF nº 191.671.644-04, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Escola de Ensino Médio e Transporte 
de Alunos Pinheiro Lida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2°, IV do CPC, 

do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 24.532,82, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2021.               B - 09 e 10

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0004362-87.2020.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALDIR DA SILVA VIEIRA,
Brasileiro, CPF 004.675.268-42, com endereço à Rua Capitão Luís Ramos, 112, Carandiru, Vila Guilherme,
CEP 02066-010, São Paulo - SP, que por este Juízo tramita a ação de Cumprimento de Sentença, movida por
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
a quantia de R$ 105.308,30 (outubro/2020), 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 para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não sendo impugnada a ação, será
considerado revel. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021. 09 e 10.03

1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678



Governo lança programas de
proteção e incentivo às mulheres

Nacional
Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2022PÁGINA 6

O presidente Jair Bolsona-
ro assinou na terça-feira (8),
Dia Internacional da Mulher, em
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, decretos que instituem
programas voltados ao empre-
endedorismo feminino, à pro-
teção de mulheres grávidas e à
promoção da saúde menstrual.

O primeiro decreto institui
o Brasil para Elas, uma estraté-
gia nacional de empreendedo-
rismo feminino como instru-
mento de desenvolvimento eco-
nômico e social do país.

No evento, Bolsonaro afir-
mou que “se dependêssemos
das mulheres, não teríamos
guerras no mundo”.  E disse
ser impossível não lembrar-
mos, nesse Dia da Mulher, da-
quelas que foram as mais im-
portantes em nossas vidas, as
nossas mães.

“Tive uma mãe que foi em-
preendedora. Na cidade de Ri-
beira, onde vivi uma parte con-
siderável da minha infância, tí-
nhamos um ou dois casamentos
por mês. E minha mãe era sem-

pre lembrada para fazer bolo e
fazer bala de coco. No meu
tempo, ou a mulher era profes-
sora ou dona de casa. Dificil-
mente uma mulher fazia algo
diferente disso nos anos 1950,
1960. Hoje em dia, as mulhe-
res são praticamente integradas
à sociedade. Nós as auxiliamos,
nós estamos sempre ao lado
delas”, disse o presidente.

A Estratégia Nacional de
Empreendedorismo Feminino
Brasil pra Elas é uma iniciativa
do Ministério da Economia que
inclui um conjunto de medidas
voltadas para a criação e ampli-
ação de negócios controlados
por mulheres e a oferta de cré-
dito para o empreendedorismo
feminino, instrumentos de li-
berdade econômica individual,
de promoção da igualdade de
gênero, e de desenvolvimento
econômico e social do país.

O segundo decreto assina-
do pelo presidente institui o
Mães do Brasil, iniciativa que
visa promover a proteção inte-
gral à gestante e à maternidade.

O programa é uma iniciativa do
Ministério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos
(MMFDH) e visa articular e
desenvolver políticas públicas
voltadas à promoção da digni-
dade da mulher enquanto mãe.

Durante a cerimônia, Bol-
sonaro esteve acompanhado
pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes; pela ministra
da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares
Alves; pela primeira-dama,
Michele Bolsonaro; pela mi-
nistra-chefe da Secretaria de
Governo, Flávia Arruda, além de
outros ministros.

Saúde Menstrual
O presidente Bolsonaro

também editou decreto que ins-
titui o Programa de Proteção e
Promoção da Saúde Menstrual.
O objetivo é combater a falta de
acesso a produtos de higiene no
período da menstruação e de-
senvolver meios para a inclusão
das mulheres em ações e pro-
gramas de proteção à saúde

menstrual.
Nesse sentido, competirá ao

Ministério da Saúde cuidar da
saúde das mulheres em situa-
ção de precariedade e promo-
ver ações de educação em saú-
de na área da saúde menstru-
al; além de oferecer acesso
gratuito a absorventes higiê-
nicos femininos às mulheres
que necessitarem.

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública deve im-
plementar ações voltadas à
disponibilização de absorven-
tes para as mulheres privadas
de liberdade.

Já o Ministério da Educação
contribuirá com a promoção de
campanha informativa nas esco-
las da rede pública de ensino
sobre a saúde menstrual e as
suas consequências para a saú-
de da mulher.

A execução do programa
fica condicionada à disponibi-
lidade orçamentária e financei-
ra. O decreto entrará em vigor
na data de sua publicação.
(Agencia Brasil)

O repúdio à fala do deputa-
do estadual por São Paulo Ar-
thur do Val (Podemos) marcou
a sessão solene em homena-
gem ao Dia Internacional da
Mulher, no Congresso, na ter-
ça-feira (8). A presidente da
sessão, senadora Eliziane
Gama (Cidadania-MA), classi-
ficou o comportamento do po-
lítico paulista como abominá-
vel e inaceitável.

Arthur do Val foi à Ucrânia
em meio ao conflito com a
Rússia e postou uma foto nas
redes sociais no qual mostra
que estaria ajudando a produ-
zir coquetéis molotov para o
combate contra os russos. Ao
deixar o país, na fronteira com
a Eslováquia, o deputado en-
viou um áudio a amigos com
declarações machistas e misó-
ginas, comparando a fila de re-
fugiadas ucranianas à fila de
uma “balada” na capital paulis-
ta. Em um trecho do áudio va-
zado, Do Val diz que pretende
voltar ao Leste Europeu porque
as mulheres são muito bonitas
e “fáceis” por serem pobres.

“É um comportamento ina-
ceitável, um comportamento
inadmissível, que precisa ser
fortemente repreendido e pu-
nido. Dentro do Congresso
Nacional, eu entendo que nós
precisamos arrojar ainda mais
a legislação para que posturas
e posições como essas não se
repitam na sociedade brasilei-
ra, sobretudo por quem deve-
ria proteger a população, por
quem deveria buscar e assegu-
rar mais direitos às mulheres
brasileiras”, destacou Eliziane.

Ainda na avaliação da sena-
dora, “se não há espaço para
guerras, também não deve ha-
ver espaço para o exibicionis-
mo e para palavras proferidas
com comentários sexistas”.

Na mesma linha, a senado-
ra Simone Tebet (MDB-MS)
condenou a fala do deputado
estadual. Para ela, enquanto o
mundo assistia chocado, per-
plexo, sem sequer entender o
que está acontecendo, ao êxo-
do das famílias ucranianas
onde, especialmente as mulhe-
res, as mães, as avós, com cri-
anças no braço, precisam dei-
xar seus lares em busca de uma
nova história, sem saber para
onde ir, no Brasil, a fala do po-
lítico repercutia.

De acordo com a senado-
ra, quando ainda está se tentan-
do traduzir “o que o ministro
das Relações Exteriores da
Ucrânia quis dizer, na língua
dele, que tem denúncias gravís-
simas de mulheres ucranianas
sendo violentadas e estupradas
por soldados russos, eis que
não precisamos de tradução
para entender a fala de um de-
putado, que na língua pátria, em
português, disse que as mulhe-
res ucranianas pobres são fá-

Repúdio à fala de
deputado marca
homenagens do

Congresso às mulheres
ceis”, criticou.

Simone Tebet se emocio-
nou ao ler uma carta aberta do
jornalista Jamil Chade ao de-
putado. Na postagem, Chade
destaca que a violência sexual
é uma das armas de guerras
usadas para desmoralizar uma
sociedade.

Já a senadora Leila Barros
(Cidadania-DF) usou sua fala
para se desculpar com as mu-
lheres ucranianas pelas decla-
rações do deputado. “O ma-
chismo e a falta de empatia que
ele [Arthur do Val] demonstrou
com as mulheres de uma nação
que está enfrentando os sofri-
mentos de uma guerra deson-
ram e envergonham esse país
perante o mundo. Por isso, em
nome da população brasileira e
desse Congresso Nacional,
apresento minhas sinceras des-
culpas às mulheres ucranianas”,
disse a senadora.

Leila Barros acrescentou
que as declarações de Do Val
“não refletem o pensamento da
nossa gente e que comporta-
mento do deputado não nos
deixa esquecer que continua-
mos sendo vítimas de machis-
mo, misoginia e violência do-
méstica”.

Ao desembarcar em São
Paulo, no dia 5, Arthur Do Val
foi questionado pela imprensa
sobre suas declarações. Ele afir-
mou ter cometido “um erro em
um momento de empolgação”.

Na mesma sessão, outros
parlamentares destacaram con-
quistas femininas ao longo dos
anos e ressaltaram a baixa re-
presentação feminina no Par-
lamento brasileiro. “Os níveis
de desigualdade entre homens
e mulheres ainda são alarman-
tes em nosso país, e nos levam
a diferentes estatísticas de vi-
olência contra a mulher, pre-
carização do trabalho femini-
no e sub-representação das
mulheres na política”, ressal-
tou a deputada Tereza Nelma
(PSDB-AL), ao defender que,
nas eleições deste ano, mulhe-
res votem em candidatas do
sexo feminino.

A presidente do Conselho
de Administração do Magazi-
ne Luiza, Luiza Trajano, defen-
deu um sistema de cotas para
que 50% das cadeiras políticas
sejam ocupadas por mulheres.
“A cota é um processo transi-
tório para acertar uma desi-
gualdade. E a diferença é mui-
to grande ainda. São mais de
100 anos para a gente tentar
igualar. O que é feminismo? É
a igualdade entre homem e
mulher. Duvido qualquer sena-
dor ou qualquer pessoa que vai
ter uma filha ou uma neta não
concorde que deve haver igual-
dade entre homens e mulheres.
Uma igualdade de salário, uma
igualdade de ideias”, destacou
a empresária. (Agencia Brasil)

STF autoriza extradição de
acusado de chefiar máfia italiana
A Primeira Turma do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) apro-
vou  na terça-feira (8) a extradi-
ção do italiano Rocco Morabi-
to, considerado um dos crimi-
nosos mais procurados do mun-
do pelo envolvimento na orga-
nização criminosa conhecida
como Ndrangheta, uma das mais
atuantes na Itália.

Em maio do ano passado,

Morabito foi preso pela Po-
lícia Federal (PF) em João
Pessoa. Em seguida, ele foi
transferido para a Penitenci-
ária Federal em Brasília, onde
está detido.

Pela decisão do Supremo, a
Itália deverá cumprir alguns re-
quisitos exigidos pela legislação
brasileira em casos de extradi-
ções, como fazer a detração do

tempo de prisão em território
nacional e aplicar o período
máximo de 30 anos de cumpri-
mento de pena.

Na Itália, Morabito foi con-
denado a mais de cem anos de
prisão em processos sobre trá-
fico internacional de drogas.

Segundo a Interpol, ele é
membro influente na Ndranghe-
ta e fazia a ligação entre organi-

zações criminosas brasileiras e
a máfia italiana.

Antes do julgamento, a de-
fesa do italiano pediu que a aná-
lise do pedido de extradição fos-
se adiada por uma sessão para
aguardar outros desdobramentos
do caso. Os advogados citaram
que há um pedido de refúgio fei-
to ao governo brasileiro. (Agen-
cia Brasil)

Inscrições do primeiro Fies de 2022
vão até a próxima sexta-feira

As inscrições para o Fundo
de Financiamento Estudantil
(Fies) do primeiro semestre de
2022 começaram na terça-feira
(8) e terminam na sexta-feira
(11). A inscrição pode ser feita
no Portal Único de Acesso ao
Ensino Superior. O resultado dos
pré-selecionados será divulgado
no dia 15 de março.

Nesta edição foram disponi-
bilizadas 66.555 mil vagas. Po-
derão pleitear as vagas aqueles
estudantes que realizaram o Exa-

me Nacional do Ensino Médio
(Enem) a partir da edição de
2010 e obtiveram média míni-
ma de 450 pontos e nota superi-
or a zero na redação.

Para se inscrever no Fies, os
candidatos precisam fazer o ca-
dastro no Portal Único. O
acesso é feito por meio de lo-
gin no portal Gov.br. Os estu-
dantes precisam informar o
CPF e a senha. Caso não te-
nham conta no portal, é possí-
vel cadastrar uma nova.

No momento da inscrição, o
concorrente pode escolher até
três opções de cursos de gradu-
ação dentre aqueles disponíveis
no grupo de preferência. Os cur-
sos poderão ser alterados até o
final do prazo de cadastro.

Pelo cronograma do Fies, o
resultado dos pré-selecionados
em chamada única será divulga-
do no dia 15 de março; a com-
plementação das informações
será realizada no período de 16
a 18 de março e a lista de espera

vai de 16 de março a 28 de abril.
O Fies é um programa do

Ministério da Educação (MEC),
instituído pela Lei nº 10.260, de
12 de julho de 2011, que tem
por objetivo conceder finan-
ciamento a estudantes em cur-
sos superiores não gratuitos,
com avaliação positiva nos
processos conduzidos pelo
MEC e ofertados por institui-
ções de educação superior
privadas aderentes ao Progra-
ma. (Agencia Brasil)

Pesquisa mostra aumento de compras
online pelas mulheres na pandemia

Uma pesquisa mostrou que
o percentual de mulheres que
fazem compras rotineiramente
pela internet aumentou em rela-
ção ao período anterior à pan-
demia do novo coronavírus (co-
vid-19). O levantamento divul-
gado na terça-feira (8) pela
PayPal, empresa voltada para
pagamentos eletrônicos, apon-
tou que 73% das entrevistadas
costuma fazer compras online
de produtos e serviços rotinei-
ros diariamente, semanalmente
ou quinzenalmente. Antes da
pandemia, o índice era de 43%

O estudo Consumo Online

Feminino no Brasil conversou
com 500 compradoras online no
final de 2021, mulheres que fi-
zeram pelo menos duas aquisi-
ções nas categorias de gastos
diários (como delivery de comi-
da, mercado e farmácia, mobili-
dade, combustíveis e games) nos
30 dias que antecederam as en-
trevistas.

De acordo com a PayPal, os
dados ajudam a entender o
quanto as brasileiras se adap-
taram à digitalização forçada
da economia, que levou mi-
lhões de varejistas a migrarem
para o ambiente virtual, em ra-

zão do isolamento social gera-
do pela pandemia.

Segundo a pesquisa, cerca de
70% das mulheres dizem que
não devem modificar os hábitos
adquiridos e que continuarão
comprando online quando a vida
voltar ao normal.

“A pesquisa revela também
que a maioria dessas brasileiras
compram e pagam online sem-
pre que pode (82,4%), conside-
ra essa forma de pagamento fá-
cil (98,4%), gosta da experiên-
cia (98,6%), acha que ela per-
mite um maior controle de des-
pesas (89%), se considera espe-

cialista em comprar via internet
(68%), e costuma planejar suas
compras online (82%) – neste
último item, a diferença para o
público masculino é de 11 pon-
tos percentuais, em favor deles”,
informou a PayPal.

Mesmo com a intenção de
manter o hábito de compras on-
line, 32% das entrevistadas
disseram que ainda têm muito
a aprender sobre compras e pa-
gamentos online e em aplica-
tivos; e 18% pontuam que nor-
malmente compram online por
impulso, sem planejamento.
(Agencia Brasil)

Sancionada lei que prevê retorno
de grávidas ao presencial

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou um projeto de
lei que muda as regras para o
afastamento da empregada
gestante, inclusive a domésti-
ca, das atividades laborais du-
rante o período de pandemia.
O texto determina o retorno
presencial de trabalhadoras
grávidas após a conclusão do
esquema vacinal contra a co-
vid-19, com duas doses ou
dose única (no caso da vacina
da Janssen).

A medida foi aprovada de
forma definitiva pelo Con-
gresso Nacional em feverei-
ro, modificando uma lei que
estava em vigor desde o ano
passado, e que garantia às mu-

lheres grávidas o afastamento
do trabalho presencial sem
prejuízo do salário.

 A nova lei, agora em vigor,
estabelece as hipóteses em
que o retorno ao regime pre-
sencial é obrigatório para mu-
lheres grávidas: encerramen-
to do estado de emergência;
após a vacinação (a partir do
dia em que o Ministério da
Saúde considerar completa a
imunização); se ela se recusar
a se vacinar contra o novo co-
ronavírus, com termo de res-
ponsabilidade; ou se houver
aborto espontâneo com rece-
bimento do salário-materni-
dade nas duas semanas de afas-
tamento garantidas pela Con-

solidação das Leis do Traba-
lho (CLT).

O afastamento do trabalho
presencial só continua mantido
para a mulher que ainda não te-
nha completado o ciclo vacinal.

O texto considera que a
opção por não se vacinar é
uma “expressão do direito
fundamental da liberdade de
autodeterminação individual”.
Segundo a medida, caso deci-
da por não se imunizar, a ges-
tante deve assinar um termo
de responsabilidade e livre
consentimento para o exercí-
cio do trabalho presencial.

Para os casos em que as
atividades presenciais da tra-
balhadora não possam ser

exercidas remotamente, ainda
que se altere suas funções,
respeitadas suas competênci-
as e condições pessoais, a si-
tuação deve ser considerada
como gravidez de risco até a
gestante completar a imuniza-
ção e poder retornar ao traba-
lho presencial.

Durante esse período, ela
deve receber o salário-mater-
nidade desde o início do afas-
tamento até 120 dias após o
parto ou, se a empresa fizer
parte do programa Empresa
Cidadã de extensão da licen-
ça, por 180 dias. Entretanto,
não poderá haver pagamento
retroativo à data de publica-
ção da lei. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Edital para conhecimento geral  Prazo de 30 (Trinta) dias. Processo nº 1017815-52.2021.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por 
Fabiana Souto Santos, brasileira, casada, empresária, RG.28.084.401, CPF.286.480.278-37 e Julio Cesar da Silva, 
brasileiro, casado empresário, RG.42.196.052, CPF.363.744.028-80, alegando em síntese que se casaram em 29/10/2005, 
sob o regime da Comunhão Parcial de Bens. Entretanto, os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do 
casamento de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. O presente edital é expedido nos 
termos do artigo 734, § 1º do CPC, Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2021. 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº. 1002456-96.2020.8.26.0100. O(A) Dr(a). MM, Juiz(a) de Direito da 36ª Vara 
Cível do Foro Central da Capital, do Estado de São Paulo, Dr(a). Priscila Bittar Neves Netto, na forma da lei, etc. Faz Saber  
a Marcio Tavares A. Oliveira, CPF. 309.323.028-40 que Calio Comercio de Moveis e Decorações Ltda. - ME, ajuizou Ação 
de Execução de Título Extrajudicial, para recebimento de R$ 91.276,86 (dez/2019), referente o Contrato de Prestação de 
Serviços para desenho do projeto, levantamento técnico e acompanhamentos dos profissionais para execução da obra, 
assim como aprovação do projeto junto aos órgãos competentes. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, 
expede-se edital para que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, 
nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e 
requerer o parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, 
ficando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. São Paulo, 11 de janeiro de 2021.  


