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Novo marco legal do câmbio
facilitará adesão do Brasil à OCDE

Brasil enviará comitiva a Israel para
conhecer spray contra a covid-19
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Governo compra mais
54 milhões de doses de
vacina contra covid-19

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

19º C

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

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,37
Venda:       5,37

Turismo
Compra:   5,41
Venda:       5,53

Compra:   6,50
Venda:       6,51

SM Kart Competition:
Segunda etapa leva 173

pilotos para o KGV
A segunda etapa do campeo-

nato SM Kart Competition foi
mais um evento grandioso e que
vem demonstrando grande acei-
tação e crescimento no kartismo
paulista. Se na prova inaugural
participaram 127 pilotos, desta
vez o Kartódromo Granja Viana
(Cotia/SP) recebeu no último
final de semana o total de 173
concorrentes divididos em seis
provas. Os vencedores foram
Everton Carajeleascow (Gradu-
ados), Eduardo Abrantes (Sêni-
or), Nathalia Rodrigues (Gradu-
adas/Novatas); Rodrigo Fernan-
des (Novatos Masculino); Stevan
Haddad (Estreantes Masculino)
e Carolina Fernandes. Página 6

As  disputas entre os 34 pilotos da Graduados da SM foram
acirradas
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Augustus Toniolo é campeão
da etapa de Homestead do

SKUSA Winter Series
O Brasil segue mostrando o

valor de sua nova geração no au-
tomobilismo com o título do jo-
vem Augustus Toniolo em um dos
campeonatos de kart mais impor-
tantes do mundo, o SKUSA.
Completando 10 anos justamen-
te no dia da final do campeona-
to, em Miami, o brasileiro foi o
campeão da etapa de Homeste-
ad do Winter Series, que marca
a abertura da temporada 2021
nos Estados Unidos, superando
quase 30 concorrentes na cate-
goria Micro.                   Página 6
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Vedacit Vôlei Guarulhos
e Vôlei UM Itapetininga

se enfrentam nesta
quarta-feira

Vedacit Vôlei Guarulhos

No encerramento da ter-
ceira rodada do returno da Su-
perliga Banco do Brasil mas-
culina de vôlei 20/21, o Ve-
dacit Vôlei Guarulhos (SP)
receberá o Vôlei UM Itape-
tininga (SP) para um duelo

paulista. O confronto vai
ser às 19h, no ginásio da
Ponte Grande, em Guaru-
lhos (SP), e terá transmissão
ao vivo do Canal Vôlei Bra-
sil  (canal  volei
brasil.cbv.com.br). Página 6
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Militares de
Myanmar
garantem

novas eleições
A junta militar de Myanmar

garantiu, na terça-feira (16),
que vai realizar uma nova elei-
ção e que entregará o poder. Os
militares negaram que a derru-
bada do governo eleito tenha
sido um golpe e acusaram os
manifestantes em todo o país
de violência e intimidação.

A tomada do poder no dia 1º
de fevereiro e a prisão da líder
de governo Aug San Suu Kyi e
outros foram sucedidas pelo
retorno dos manifestantes às
ruas. A China rebateu rumores
espalhados nas redes sociais de
que teria ajudado a consumar o
golpe em Myanmar.

“Nosso objetivo é realizar
uma eleição e entregar o poder
ao partido vencedor”, disse o
brigadeiro-general Zaw Min
Tun, porta-voz do conselho go-
vernante, na primeira entrevis-
ta coletiva da junta militar des-
de a derrubada do governo de
Suu Kyi.                         Página 3

Tornados e
onda de frio

nos EUA
matam sete
pessoas e

param
vacinação

Tornados registrados no
sudeste dos Estados Unidos e
o frio histórico abaixo de zero
em estados do sul, como o Te-
xas, foram responsáveis  na
terça-feira (16) por sete mor-
tes e por grandes cortes de
fornecimento de energia que
cancelaram a vacinação con-
tra a covid-19.

O clima deve seguir as-
sim em muitas partes dos Es-
tados Unidos até a próxima
sexta-feira (19), com até 10
centímetros de neve e chuva
congelante previstos para os
estados do sul e do nordes-
te.                               Página 3

No primeiro torneio da
gira sul-americana que realiza
pelo Chile e Argentina, o mi-
neiro João Menezes – número
3 do Brasil e 189 do mundo -
parou na estreia do Challenger
de Concepcion, que está sen-
do disputado esta semana, em
quadras de saibro na cidade
chilena. Nesta terça-feira (16),
o eslovaco Andrej Martin –

Menezes para na estreia
 no Chile e agora segue

 para a Argentina
cabeça de chave 2 e número
103 do ranking mundial –
marcou 2 sets a 0, parciais de
6/3 e 6/2, em 1h20min. Do
Chile, Menezes segue para a
Argentina, onde, no fim de se-
mana, disputa o qualifying do
ATP 250 de Córdoba, em bus-
ca de vaga na chave principal
do torneio que terá início na
segunda-feira (22).  Página 6
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O Ministério da Saúde infor-
mou na terça-feira (16), em Bra-
sília, ter garantido mais 54 mi-
lhões de doses da vacina Coro-
naVac contra a covid-19. Acres-

centou ter assinado novo contra-
to com o Instituto Butantan, que
desenvolve o imunizante em par-
ceria com o laboratório Sinovac.

A previsão, considerando os

46 milhões de doses já contrata-
das, é distribuir aos estados 100
milhões da vacina até setembro.

Segundo o ministério, além
da CoronaVac, o Brasil recebe-
rá mais 42,5 milhões de doses
de vacinas fornecidas pelo
Consórcio Covax Facility até
dezembro. Também foram con-
tratadas mais 222,4 milhões de
doses de vacina contra covid-
19 em produção pela Fundação
Oswaldo Cruz, e parte desses
imunizantes já começou a ser
entregue mês passado.

A previsão do Ministério da
Saúde é assinar, nos próximos
dias, contratos de compra com a
União Química. Entre os meses
de março e maio, o laboratório
deve entregar dez milhões de
doses da vacina Sputnik V.

O ministério também espera
contratar da Precisa Medica-
mentos mais 30 milhões de do-
ses da Covaxin, também entre
março a maio.

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Coordenadoria de
Vigilância em Saúde da Secre-
taria Municipal da Saúde
(SMS), informa que desde o
início de janeiro até o momen-
to, a capital foi notificada de
13 casos de novas variantes,
sendo, nove oriundos de
Manaus.

Destes, oito são residentes
do Município de São Paulo e
um é morador de Manaus, e
internou-se em São Paulo.

Dos oito residentes do Mu-
nicípio, apenas um deles não teve
contato com pessoas vindas da

região norte do país ou histórico
de viagem para este local.

Outros quatro casos são da
variante do Reino Unido e no-
tificados à vigilância do muni-
cípio de São Paulo. Dois des-
tes casos já haviam sido detec-
tados no início do ano e os ou-
tros dois foram comunicados
ao município na tarde de se-
gunda-feira (15).

Estes dois últimos casos,
segundo acompanhamento da
SMS, relatam não terem se
deslocado, nem terem tido con-
tato com ninguém de fora do
país.                         Página 2

O Ministério da Educação
ampliou para 23 de fevereiro o
prazo para a adesão das institui-
ções públicas de educação supe-
rior ao Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), na oferta de vagas
para o primeiro processo seleti-
vo de 2021.

MEC prorroga prazo para
adesão de universidades

 ao Sisu
Até então, as inscrições, que

tiveram início em 8 de feverei-
ro, tinham como prazo final o
dia 12. A assinatura do termo de
adesão de cada instituição deve
ser feita por meio do sistema
de gestão do Sisu, no site do
programa.                      Página 3

Abertas inscrições de cursos
profissionalizantes para
pessoas com deficiência

Prefeitura de SP contrata
 4,6 mil mulheres para

trabalhar na volta às aulas
das escolas municipais
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Coordenadoria de
Vigilância em Saúde da Secreta-
ria Municipal da Saúde (SMS),
informa que desde o início de
janeiro até o momento, a capital
foi notificada de 13 casos de
novas variantes, sendo, nove
oriundos de Manaus.

Destes, oito são residentes
do Município de São Paulo e um

é morador de Manaus, e inter-
nou-se em São Paulo.

Dos oito residentes do Mu-
nicípio, apenas um deles não teve
contato com pessoas vindas da
região norte do país ou históri-
co de viagem para este local.

Outros quatro casos são da
variante do Reino Unido e noti-
ficados à vigilância do municí-
pio de São Paulo. Dois destes

casos já haviam sido detectados
no início do ano e os outros dois
foram comunicados ao municí-
pio na tarde de segunda-feira
(15).

Estes dois últimos casos,
segundo acompanhamento da
SMS, relatam não terem se des-
locado, nem terem tido contato
com ninguém de fora do país.

A SMS, inclusive, vai apro-

fundar o rastreamento dos con-
tatos destas duas pessoas.

O Hospital Municipal Dr.
José Soares Hungria, Pirituba,
atendeu até o momento, sete ca-
sos entre confirmados e suspei-
tos da nova variante de Manaus.

Atualmente, seis casos
aguardam resultado do Instituto
Adolf Lutz, e um caso foi con-
firmado (morador de Manaus

citado acima).
Dos sete, três, infelizmente,

vieram a óbito; três receberam
alta e um caso segue internado
em estado grave em leito de UTI
destinado à nova Cepa.

A Secretaria já tinha anteci-
pado e reservado 10 leitos, to-
talmente isolados, para o aten-
dimento desses pacientes. Caso
seja necessário, a Unidade pode

ampliar o espaço.
Além disso, orienta-se o

isolamento e monitoramento
dos casos suspeitos e, tam-
bém, dos contatos próximos a
estes pacientes, o que é reali-
zado pela Coordenadoria de
Vigilância em Saúde (Covisa)
em parceria com as 28 Unida-
des de Vigilância em Saúde
(UVIS) da capital.

Governo de SP lança Programa de
Desenvolvimento Paralímpico

O Governo de São Paulo, por
meio das Secretarias de Estado
de Esportes e dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, está
lançando o projeto Paradens
(Programa de Desenvolvimento
Paralímpico), que tem como
objetivo fomentar o esporte pa-
ralímpico de base.

Entre as principais ações do
Paradens, a Capacitação Técni-
ca dará a oportunidade dos pro-
fessores de educação física da
rede pública, privada, de entida-
des e clubes do estado de São
Paulo de adquirirem conheci-
mento teórico e prático do es-

porte paralímpico. Além desses
profissionais, os alunos de gra-
duação do último ano de Educa-
ção Física também poderão se
inscrever.

As aulas práticas da Capa-
citação contarão com a apli-
cação de conceitos e técnicas,
fundamentos básicos e adap-
tações necessárias para inici-
ar e dar continuidade ao pro-
cesso educat ivo-esport ivo
nas seguintes modalidades:
Bocha, Natação, Goalball e
Vôlei Sentado e serão reali-
zadas em nove locais distintos,
sendo eles as oito Regiões Es-

portivas do Estado, mais a cida-
de de São Paulo.

Em cada região serão dispo-
nibilizadas 50 vagas para as ca-
pacitações. As informações,
conteúdo programático da capa-
citação e formulário de inscri-
ção estão disponíveis no site
www.paradens.com.br .

Ações do Paradens
O Programa de Desenvolvi-

mento Paralímpico terá como
ações o mapeamento das entida-
des que trabalhem com Parades-
porto no estado de São Paulo;
Criação de um banco de dados

oficial do Estado para consulta
pública online e gratuita; Homo-
logar entidades para fazerem par-
te do “Quadro da Secretaria de
Esportes” no Portal, oferecen-
do por meio de visitas uma con-
sultoria geral para implementar
melhorias e alavancar a qualida-
de das entidades, além de uma
consultoria administrativa foca-
da na gestão do esporte paralím-
pico; Capacitação Técnica para
profissionais de educação físi-
ca que trabalhem com o parades-
porto ou pretendam inserir nas
entidades e escolas do estado de
São Paulo.

Projeto Serrana: a escolha da cidade
 e os objetivos da iniciativa em SP

O que descobriríamos ao
fazer um estudo do impacto da
vacina em uma população in-
teira? Essa é uma das pergun-
tas que inspirou a criação do
Projeto Serrana – inicialmen-
te, a iniciativa se chamava Pro-
jeto S, de “secreto”. Pioneiro
no mundo, esse estudo tem
como objetivo avaliar, em cer-
ca de três meses, o efeito da
vacinação sobre o curso da
pandemia.

O estudo escalonado por
conglomerados vai avaliar a
eficiência da vacinação em re-
lação à transmissão do vírus,
redução de carga do sistema
de saúde, bem como outros
efeitos indiretos da vacinação
na economia, na circulação de
pessoas e na aceitação da va-
cinação,  por exemplo.  O

acompanhamento vai permitir
mensurar todos esses aspectos
em nível populacional, dados
que geralmente são apresenta-
dos somente após a conclusão
do programa de vacinação.

“A ideia é vacinar o maior
número de pessoas da popula-
ção adulta. Nós estamos pre-
vendo uma vacinação que pode
chegar a 30 mil pessoas. E,
com isso, a gente acompanha
a evolução da epidemia. Tem
aspectos técnicos que vão per-
mitir fazer cálculos, fazer pro-
jeções e calcular se a vacina é
capaz de diminuir a transmis-
são do vírus”, explica o dire-
tor do Instituto Butantan, Di-
mas Tadeu Covas.

A cidade do Projeto S foi
escolhida com base em três
critérios: precisaria ser um

município pequeno; possuir
taxa de infecção elevada para
que o efeito de vacinação fos-
se avaliado mais rapidamente;
e estar próximo ou conter um
centro de pesquisa. Serrana
foi escolhida por reunir os
três fatores e ter números ele-
vados de Covid-19 compara-
dos a todos os municípios do
entorno.

Foi realizado um mapea-
mento para obter um entendi-
mento não só geográfico,
como também social das áre-
as de Serrana e analisar o ní-
vel de aceitação da vacina.
Com a ativação do sistema de
vigilância, todos os morado-
res foram submetidos a um
censo e a um processo de ge-
orreferenciamento por meio
do qual será possível acompa-

nhar o número de casos, exa-
mes positivos, internações e
consultas médicas – o que
permite comparar o resultado
de cada região.

A imunização da população
serranense poderá ter efeito
indireto de proteção em quem
não puder, por alguma razão,
ser vacinado. Esse é um dos
efeitos que o Projeto S pre-
tende estudar.

“É um estudo importante
para todos nós. Importante para
Serrana, para o estado de São
Paulo, para o Brasil e para o
mundo. Com base no que vamos
aprender aqui, poderemos con-
tar para o restante do mundo
qual o efeito de fato da vacina-
ção contra a Covid-19”, afirmou
Ricardo Palacios, diretor de es-
tudos clínicos do Butantan.

Abertas inscrições de cursos profissionalizantes
para pessoas com deficiência

Estão abertas as inscrições
para os cursos EaD de Auxiliar
Administrativo e Operador de
Telemarketing às pessoas com
deficiência dos munícipios de
Hortolândia e Sumaré. Ação, to-
talmente gratuita, é uma parce-
ria entre a Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e o Centro Paula
Souza, com o apoio do Centro
de Tecnologia e Inovação.

Os cursos terão carga horá-
ria de 60 horas cada, realizados
em 12 dias. Os interessados de-
vem se inscrever por meio do
link https://forms.gle/
iBuTZR9c58QeNqsi8 .

Além desses cursos para as
regiões de Hortolândia e Suma-
ré, a Secretaria de Estado dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência
realiza também, diversos outros
cursos em áreas específicas para

pessoas com deficiência de todo
o estado de SP. Saiba mais no site
da Secretaria https://
www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br

De acordo com a Base de
Dados dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (basededa-
dos. sedpcd.sp.gov.br), no mu-
nícipio de Hortolândia há
12.739 pessoas com deficiên-
cia, sendo 38,18% pessoas
com deficiência visual ,

27,49% com deficiência físi-
ca, 19,98% com deficiência
intelectual e 14,36% com de-
ficiência auditiva.

Já no munícipio de Sumaré,
há 15.037 pessoas com defici-
ência, sendo 38,85% pessoas
com deficiência visual,
28,59% com deficiência físi-
ca, 16,99% com deficiência
intelectual e 15,57% com de-
ficiência auditiva.

Escolas de São Paulo registram
 este ano 741 casos de covid-19

As escolas de São Paulo re-
gistraram, neste início de ano,
741 casos confirmados de co-
vid-19. A informação foi dada
na terça-feira, (16) pelo secre-
tário estadual da Educação,
Rossieli Soares, e engloba to-
das as redes de ensino, sejam
privadas ou públicas (estaduais
e municipais). Essas ocorrên-
cias, segundo o secretário, fo-
ram notificadas desde o início
do ano, somando as observadas
com o retorno das aulas pre-
senciais, as aulas de reforço e
recuperação e também o perí-
odo de preparação das aulas.

As aulas presenciais tive-
ram início no dia 8 de feverei-
ro na rede estadual paulista,
que conta com 3,3 milhões de
alunos. Na rede privada, as es-
colas puderam reabrir a partir
do dia 1o de fevereiro.

Do dia 1º de janeiro a 13 de
fevereiro, segundo levantamen-
to feito pela Secretaria Estadu-
al da Educação, o estado regis-
trou 2.208 notificações de co-
vid-19 nas escolas, com 741
casos confirmados, 334 des-

cartados e, o restante, casos
suspeitos, ainda em análise.

Só na rede estadual, houve
456 casos confirmados, sendo
77 deles na primeira semana de
aulas, entre os dias 7 e 13 de
fevereiro. Dessas 456 ocor-
rências, 83 eram alunos e 372
professores ou funcionários
das escolas. Um outro caso
anotado no período envolveu
um funcionário terceirizado.

Em 357 das escolas estadu-
ais que reabriram aulas presen-
ciais este ano houve apenas um
caso de covid-19. Já em 28 es-
colas houve duas vítimas e, em
11 escolas, três ou mais.

“Na maioria das escolas foi
um caso apenas que teve em
cada escola. Isso é muito im-
portante porque mostra que
essa pessoa não pegou na es-
cola. Pode ter pego em qual-
quer outro lugar”, disse o se-
cretário.

Já na rede privada houve
271 ocorrências confirmadas
do novo coronavírus, sendo
141 deles funcionários e 130
alunos.

Na rede municipal, os nú-
meros foram bem baixos, já
que o governo do estado só
contabiliza os dados nas cida-
des que não têm conselho de
educação próprios.

“Os números são muito bai-
xos na rede municipal porque
a maioria [das cidades] não re-
tornou. As redes municipais
que têm conselho próprio, nós
não teremos informação no
Simed [Sistema de Informação
e Monitoramento da Educação
para a covid-19]. Não teremos,
por exemplo, os dados da ci-
dade de São Paulo, que, por ter
um conselho próprio, terá um
tipo de monitoramento próprio
de suas escolas”, explicou
Rossieli.

Com isso, houve apenas 14
vítimas confirmadas nas esco-
las da rede municipal.

Escola com suspeita de
transmissão

A secretaria estadual da
Educação tem monitorado co-
légios da rede estadual para ava-
liar se a doença está sendo

transmitida dentro do ambien-
te escolar. Das 4,5 mil escolas
da rede estadual, nove precisa-
ram ser fechadas temporaria-
mente por ter mais de dois ca-
sos confirmados de covid-19.
Duas delas, segundo o secre-
tário, já iniciaram as aulas.

Histórico
As aulas presenciais esta-

vam suspensas em todo o esta-
do de São Paulo desde o fim de
março do ano passado por cau-
sa da pandemia do novo coro-
navírus. Desde o dia 8 de setem-
bro, no entanto, escolas estadu-
ais estavam autorizadas a reabrir
para atividades de reforço e
acolhimento emocional.

O governo autorizou tam-
bém a retomada de aulas para
o ensino médio em 7 de outu-
bro e, para o ensino fundamen-
tal, em 3 de novembro. Mas
coube a cada um dos 645 pre-
feitos do estado decidir se as
escolas de seus municípios iri-
am reabrir ou não, seguindo o
planejamento estadual. (Agên-
cia Brasil)

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  é publicada na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com  recebeu Medalha Anchieta da Câmara pau-
listana e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia paulista. No
Twitter  @CesarNetoReal

.
CÂMARA  (SÃO PAULO)
As escolas de samba não desfilaram no Sambódromo e os

blocos de rua não tomaram as vias públicas. O ano 2021 entra pra
história como o carnaval no qual a pandemia do mutante vírus
Corona (Covid 19) tá usando foliãs e foliões pra fazer da morte
‘o maior espetáculo da Terra’

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Parte das alunas e alunos da rede municipal do Ensino paulis-

tana começou a voltar às aulas presenciais sob a batuta do Secre-
tário (Educação) Padula. Fossem membros das escolas de sam-
ba, diríamos que diminuíram os componentes das alas, inclusive
quem ainda está nas creches

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Olhando de um drone pra sede do Parlamento paulista, o Pa-

lácio 9 de Julho tem uma certa semelhança com um grande cai-
xão. Já a deputada - cantora, sambista e carnavalesca - Leci Bran-
dão (PC do B) discorda dos que diziam - no Século 20 - que São
Paulo era o ‘tumulo do samba’

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Desfilando sem fantasias pela política paulistana, paulista e

brasileira há 30 anos, esta coluna publicava, desde o final de 2017,
que Doria seria candidato a governador e não à Presidência. E
desde o final de 2019, publicava que uma vez eleito governador
não disputaria reeleição 2022

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Se o falecido jornalista Amaral Neto, deputado federal (ARE-

NA nos anos 1970) fosse vivo, desfilaria no carnaval ‘do Covi-
dão’. Ele era a favor da pena de morte, prevendo que Brasil viraria
o país do crime organizado. Mostrava, na tv Globo, o que os go-
vernos militares faziam na Amazônia

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Em agosto 2018, esta coluna publicou - com chamada de capa

e editorial - que o ítalo-brasileiro Jair Bolsonaro seria eleito
Presidente do Brasil. Está nos arquivos do jornal ítalo-brasileiro
“IL GIORNO DEL SUDAMÉRICA”. Em tempo: o jornalista e
seu editor Alberto Fusco faleceu em 2019

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Os donos e sócios dos partidos políticos brasileiros seguem

desfilando nas passarelas dos seus carnavais. Ora fantasiados de
democratas, ora rasgando as fantasias que alguns ainda estão usan-
do no Século 21, herdadas de seus avôs, pais e tios usavam desde
os anos 1950 do Século 20

.
HISTÓRIAS  (BRASIL)
Um folião carnavalesco me disse ontem que o Presidente Jair

Bolsonaro tá fantasiado de Jair Bolsonaro. Por isso é reconheci-
do pelo povo. Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer tão fantasiados
de ex-Presidentes que nas quartas feiras de cinzas mantinham suas
cores, ainda que de camaleões
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Militares de
Myanmar garantem

novas eleições
A junta militar de Myanmar garantiu, na terça-feira (16), que

vai realizar uma nova eleição e que entregará o poder. Os milita-
res negaram que a derrubada do governo eleito tenha sido um
golpe e acusaram os manifestantes em todo o país de violência e
intimidação.

A tomada do poder no dia 1º de fevereiro e a prisão da líder
de governo Aug San Suu Kyi e outros foram sucedidas pelo re-
torno dos manifestantes às ruas. A China rebateu rumores espa-
lhados nas redes sociais de que teria ajudado a consumar o golpe
em Myanmar.

“Nosso objetivo é realizar uma eleição e entregar o poder ao
partido vencedor”, disse o brigadeiro-general Zaw Min Tun, por-
ta-voz do conselho governante, na primeira entrevista coletiva
da junta militar desde a derrubada do governo de Suu Kyi.

Os militares não forneceram uma data para a nova eleição,
mas impuseram estado de emergência pela duração de um ano.
Zaw Min Tun disse, entretanto, que a junta militar não manterá o
poder por muito tempo.

Questionado sobre a detenção da ganhadora do Prêmio No-
bel da Paz Suu Kyi e do presidente do país, Zaw Min Tun rebateu
as acusações de que eles foram detidos, dizendo que eles esta-
vam em suas casas por medida de segurança enquanto a lei se-
guia seu curso.

Ele também disse que a política externa de Myanmar não
mudará, permanecendo aberta para negócios, e que os acordos
vigentes serão mantidos. (Agencia Brasil)

Tornados e onda
de frio nos EUA matam sete
pessoas e param vacinação
Tornados registrados no sudeste dos Estados Unidos e o frio

histórico abaixo de zero em estados do sul, como o Texas, foram
responsáveis  na terça-feira (16) por sete mortes e por grandes
cortes de fornecimento de energia que cancelaram a vacinação
contra a covid-19.

O clima deve seguir assim em muitas partes dos Estados
Unidos até a próxima sexta-feira (19), com até 10 centímetros
de neve e chuva congelante previstos para os estados do sul e do
nordeste.

Uma massa de ar do Ártico, que atingiu grande parte do país,
empurrou as temperaturas para mínimas históricas nesta terça-
feira, segundo a meteorologista Lara Pagano, do Centro de Pre-
visão do Tempo do Serviço Meteorológico Nacional em Colle-
ge Park, Maryland.

Em Lincoln, Nebraska, a temperatura chegou a -35 graus
Celsius (°C), quebrando o recorde anteriormente estabelecido
em 1978, de -27°C.

Em meio à falta de energia, autoridades fecharam locais de
vacinação e dobraram esforços para utilizar cerca de 8.400 do-
ses que exigem refrigeração abaixo de zero, depois que um gera-
dor falhou, informou a juíza do condado de Harris Lina Hidalgo.

No sudeste dos Estados Unidos, um sistema de baixa pressão
serviu de combustível para tempestades que provocaram pelo
menos quatro tornados, disse o meteorologista Jeremy Grams,
do serviço climático do Centro de Previsão de Tempestades em
Norman, Oklahoma. (Agencia Brasil)

O novo marco legal para o
mercado de câmbio, aprovado na
semana passada pela Câmara dos
Deputados, facilitará a entrada
do Brasil na Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que reúne
as economias mais industrializa-
das do planeta. A avaliação é da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), que divulgou es-
tudo com o impacto da medida
sobre a movimentação de capi-
tais, o comércio de serviços e
os investimentos estrangeiros
no país.

O projeto de lei, que de-
pende de votação no Senado
e sanção presidencial, simpli-
fica e agiliza as operações in-
ternacionais, além de dar se-
quência à agenda do Banco
Central de modernização do
sistema financeiro nacional.
De acordo com a CNI, o novo
marco regulatório do câmbio
facilita a adesão do Brasil a
dois códigos de liberalização,
que são requisitos para o ingres-
so na OCDE.

O primeiro código diz res-
peito à liberalização de movi-
mento de capitais, com a derru-
bada de restrições à movimen-

tação de dinheiro entre residen-
tes e não residentes. O segundo
relaciona-se à liberalização de
operações correntes de serviços
intangíveis (que não existem fi-
sicamente), como serviços ban-
cários, financeiros e de seguros.

De acordo com a CNI, o
novo marco legal do câmbio tra-
rá mudanças importantes, como
a retirada de restrições para as
empresas usarem as receitas de
exportação no exterior e a redu-
ção da burocracia para que as fin-
techs (tipo de banco digital) ofe-
reçam o serviço de transferên-
cia de pequenos valores do ex-
terior para o Brasil e vice-versa.
Essas mudanças, avalia a entida-
de, ajudarão o Brasil a aderir às
normas da OCDE.

Segundo levantamento da
CNI, desde a década de 1960, os
países que aderiram aos códigos
da OCDE reduziram barreiras
ao movimento de capitais e de
serviços. Apesar de o processo
não ter sido linear, com avanços
e retrocessos, os governos que
adotaram as normas da organi-
zação caminharam em direção à
abertura econômica, ao ingres-
so de investimentos estrangei-
ros e à melhoria no ambiente de

negócios.

Comparações
O estudo da CNI compilou

dados da OCDE para medir as
restrições regulatórias econô-
micas entre os países. Em 2018,
o Brasil tinha um índice de res-
trição regulatória ao Investimen-
to Estrangeiro Direto (IED) de
0,087, acima da média dos paí-
ses da organização, de 0,065.

O levantamento também me-
diu as restrições no comércio de
serviços. De 22 tipos de servi-
ços analisados, somente em um
setor, o de serviços legais, o
Brasil tem restrições menores
que a média da OCDE. As maio-
res diferenças entre o Brasil e
os países da OCDE foram ob-
servadas em cinco setores: cor-
reios, serviços de transmissão de
energia e de dados, bancos co-
merciais, seguros e transporte
aéreo.

A CNI dividiu as medidas que
restringem o comércio interna-
cional de serviços em cinco ca-
tegorias: restrições à entrada,
restrições à movimentação de
pessoas, barreiras à concorrên-
cia, falta de transparência regu-
latória e outras medidas discri-

minatórias.

Aderência
Apesar dos gargalos no co-

mércio de serviços e na movi-
mentação de capitais, o levanta-
mento da CNI mostra que o Bra-
sil é o candidato a entrar na
OCDE com maior aderência às
normas do grupo. De um total de
248 instrumentos da OCDE em
todas as áreas, o Brasil aderiu a
96, o que corresponde a uma taxa
de 38% de convergência. Argen-
tina (19%), Romênia (17%),
Peru (17%), Croácia (10%) e
Bulgária (7%) apresentam índi-
ces menores que o do Brasil.

Desde 2017, o Brasil nego-
cia a adesão aos códigos de li-
beralização do movimento de
capitais e de operações corren-
tes intangíveis. O país aderiu a
outras duas normas da OCDE: a
Declaração sobre Investimento
Internacional e Empresas Mul-
tinacionais e à Convenção sobre
o Combate ao Suborno. Segun-
do a CNI, essas quatro normas
representam o “núcleo duro” das
obrigações que o Brasil tem de
cumprir para fazer parte da or-
ganização internacional. (Agen-
cia Brasil)

Covid-19: cronograma do governo
prevê entregas de vacinas para 2021
O cronograma do Ministério

da Saúde para as entregas das
doses das vacinas contra a covid-
19 pelos laboratórios produto-
res prevê a remessa de 42,5 mi-
lhões de doses pelo consórcio
Covax Facility, sendo 2,65 mi-
lhões da vacina AstraZeneca em
março e de mais 7,95 milhões
do mesmo imunizante até junho.
O Brasil receberá ainda aproxi-
madamente mais 32 milhões de
doses de vacinas contra covid-
19 produzidas por laboratórios
de sua escolha até o final do ano,
conforme cronogramas estabe-
lecidos exclusivamente pelo
Covax Facility.

A Secretaria de Atenção Es-
pecializada à Saúde (Seas) do
ministério destacou que o consór-
cio, coordenado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), funci-
ona como um centro de distribui-

ção internacional de vacinas.
Em outras remessas, a Seas

informou que a previsão é rece-
ber do Instituto Butantan, de São
Paulo, 100 milhões de doses da
vacina CoronaVac. Em janeiro,
conforme a secretaria, foram
entregues 8,7 milhões de doses.
Em fevereiro serão mais 9,3
milhões. O cronograma tem pre-
visões para os meses seguintes
março (18,1 milhões), abril
(15,93 milhões), maio (6,03 mi-
lhões), junho (6,03 milhões),
julho (13,55 milhões), agosto
(13,55 milhões) e a última en-
trega prevista é para setembro
(8,8 milhões).

Já da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), o cronograma
estima o recebimento de 222,4
milhões de doses da vacina
Oxford/AstraZeneca. Em janei-
ro, o ministério informou que

recebeu 2 milhões de doses.
Para fevereiro, a entrega previs-
ta é de 4 milhões. Em março se-
rão 20,7 milhões, em abril mais
27,3 milhões, em maio 28,6
milhões e em junho 1,2 milhão.
Conforme a secretaria, a partir
da incorporação da tecnologia da
produção do IFA, a Fiocruz de-
verá produzir e entregar mais
110 milhões de doses no segun-
do semestre de 2021.

O cronograma prevê ainda a
entrega das 10 milhões de do-
ses da vacina Sputnik V do Insti-
tuto Gamaleya, importadas da
Rússia, pela farmacêutica União
Química. De acordo com a Seas,
a previsão é de que o contrato
seja assinado esta semana. Quin-
ze dias após a assinatura, o mi-
nistério deve receber 800 mil
doses. Em abril, com 45 dias
após a assinatura do contrato, a

entrega será de mais 2 milhões.
Em maio outros 7,6 milhões,
com 60 dias após a assinatura e
a partir da incorporação da tec-
nologia da produção do IFA, a
União Química deverá passar a
produzir mais 8 milhões de do-
ses por mês.

Já para a vacina Covaxin –
Barat Biotech, a previsão é de
receber 20 milhões de doses
importadas da Índia e o contrato
também deve ser assinado nesta
semana. Devem chegar ao Bra-
sil 8 milhões de doses com dois
lotes de 4,0 milhões com 20 e
30 dias após a assinatura do con-
trato. Em abril mais 8 milhões
também em dois lotes de 4 mi-
lhões com 45 e 60 dias após a
assinatura do contrato e em
maio 4,0 milhões de doses com
70 dias após o contrato assina-
do. (Agencia Brasil)

Brasil enviará comitiva a Israel para
conhecer spray contra a covid-19

O presidente Jair Bolsonaro
disse  na terça-feira (16), em um
vídeo publicado nas redes soci-
ais, que enviará uma comitiva
brasileira para conhecer o spray
nasal EXO-CD24, contra a co-
vid-19, que está sendo desenvol-
vido pelo Centro Médico Ichi-
lov de Tel Aviv, em Israel.

“Estamos acertando também
uma comitiva que vai a Israel, do
spray para curar a covid-19, o
EXO-CD24. Se Deus quiser, vai
dar certo”, disse em um vídeo
gravado na praia de São Francis-
co do Sul, litoral norte de Santa
Catarina. O presidente e familia-
res passam o período de carnaval
hospedados no Forte Marechal
Luz, uma área militar reservada.

“Pelo que tudo indica, o tra-
tamento da covid em casos gra-
ves, através desse spray, tem
tudo para dar certo”, acrescen-
tou o presidente. Segundo ele, o
Brasil deve participar da próxi-

ma etapa de testes do produto,
que está na fase 3.

“Já conversamos com a An-
visa , Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária. Uma vez entran-
do a documentação de praxe,
para o tratamento experimental,
eu acredito que a Anvisa tem
tudo para dar o sinal verde e co-
meçarmos também a testar no
Brasil”.

Na sexta-feira (12), Bolso-
naro falou por telefone com o
primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, sobre o
assunto.

Inpi
Em seu site, o Instituto Na-

cional da Propriedade Industrial
(Inpi) disponibiliza informações
de diversas fontes sobre pesqui-
sas pelo mundo em tecnologias
relacionadas à covid-19, inclu-
sive medicamentos. De acordo
com o Inpi, em publicação no dia

8 de fevereiro, os testes de fase
1 com o EXO-CD24 já foram
concluídos.

“O hospital anunciou que a
substância EXO-CD24 foi admi-
nistrada a 30 pacientes cujas
condições eram moderadas ou
piores e todos os 30 se recupe-
raram – 29 deles em três a cin-
co dias. O medicamento comba-
te a tempestade de citocinas, que
se acredita ser responsável por
muitas das mortes associadas à
doença. Ele usa exossomos -
pequenos sacos transportadores
que transportam materiais entre
as células - para entregar uma
proteína chamada CD24 aos pul-
mões, que o grupo de estudo
está pesquisando há décadas.
Esta proteína ajuda a acalmar o
sistema imunológico e conter a
tempestade”, diz a publicação.

O texto explica que o medi-
camento é inalado uma vez por
dia durante alguns minutos, duran-

te cinco dias, sendo direcionado
diretamente para os pulmões.

O Inpi destaca que, até o
momento, não há vacina ou tra-
tamento farmacológico aprova-
do para covid-19. As vacinas que
estão sendo aplicadas em diver-
sos países foram autorizadas ape-
nas para uso emergencial e ain-
da estão sendo estudadas.

Assim como as vacinas, os
estudos de medicamentos são
divididos em várias etapas e, no
Brasil, precisam de autorização
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) para acon-
tecerem. Na lista dos ensaios
clínicos autorizados pela Anvi-
sa ainda não consta o spray
EXO-CD24. Na fase 3 de testes
clínicos, o medicamento é admi-
nistrado a uma grande quantida-
de de pessoas, normalmente mi-
lhares, para que seja demonstra-
da a sua eficácia e segurança.
(Agencia Brasil)

Fiocruz confirma caso da variante
brasileira do coronavírus no Rio

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) confirmou na terça-
feira (16) que detectou, no Rio
de Janeiro, caso da variante bra-
sileira do coronavírus. A varian-
te P.1 da SARS-CoV-2, identifi-
cada inicialmente em Manaus,
foi detectada por análise labora-
torial feita pelo Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz).

Até o momento, não há da-
dos que relacionem essa varian-
te a quadros mais graves de co-
vid-19, porém as mutações iden-
tificadas nela são semelhantes às
das variantes encontradas no
Reino Unido e na África do Sul,
e têm potencial de facilitar a
transmissão.

No último dia 12, a Fiocruz
divulgou nota na qual diz que a
variante descrita pela primeira

vez no Amazonas, havia sido de-
tectada em mais cinco estados:
Pará, Paraíba, Roraima, Santa
Catarina e São Paulo. Casos pro-
vocados pela nova variante P.1
também já foram confirmados
pelas secretarias estaduais de
Saúde da Bahia, do Ceará e de
Pernambuco.

No texto divulgado na última
sexta-feira pelo IOC, a pesqui-
sadora Paola Cristina Resen-
de ressalta que “é importante
lembrar que as linhagens P.1
e P.2 já foram associadas a
casos de reinfecção no país.
Por isso, é fundamental a con-
tinuidade das medidas de pre-
venção, como a utilização de
máscara de proteção, a higie-
nização frequente das mãos e
evitar  aglomerações”.  Em

todo o país, especialistas da
Rede Genômica Fiocruz inte-
gram um esforço que já sequen-
ciou quase 3,6 mil amostras co-
letadas no Brasil, sendo 1.035
em São Paulo, 726 no Rio de
Janeiro, 340 no Amazonas, 306
Rio Grande do Sul, 167 na Para-
íba, 150 em Pernambuco e as
demais em outros estados.

Um balanço desse trabalho
aponta que mais de 60 linhagens
do vírus já foram encontradas no
país, porém predominam a
B.1.1.33 e a B.1.1.28, que cir-
culam no Brasil desde março. O
surgimento de linhagens diver-
sas é um processo comum nos
vírus, e, na maior parte dos ca-
sos, as mudanças implicam pe-
quenas diferenças no material
genético.

Foi a B.1.1.28 que, após mu-
tações, deu origem à variante
P.1, encontrada no Amazonas, e
à P.2, descrita pela primeira vez
no Rio de Janeiro. Ambas são
consideradas “variantes de pre-
ocupação” e apresentam modi-
ficações na proteína spike, es-
trutura do vírus que se conecta
às células humanas. No caso da
P.1, há três mutações relaciona-
das à proteína (K417N, E484K
e N501Y), e, na P.2, uma muta-
ção (E484K).

No Amazonas, a variante P.1
foi apontada como a causadora
de 91% dos casos da covid-19
que tiveram seu material gené-
tico sequenciado em janeiro. A
variante se tornou a dominante
no estado, tomando o lugar da
B.1.1.28. (Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
ampliou para 23 de fevereiro
o prazo para a adesão das ins-
tituições públicas de educa-
ção superior ao Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), na
oferta de vagas para o primei-
ro processo seletivo de 2021.

Até então, as inscrições,
que tiveram início em 8 de fe-
vereiro, tinham como prazo
final o dia 12. A assinatura do
termo de adesão de cada ins-
tituição deve ser feita por
meio do sistema de gestão do
Sisu, no site do programa.

“Essa alteração do edital
de adesão ao Sisu, que será
publicada no Diário Oficial
da União (DOU), no próximo
dia útil, apenas unificará os
cronogramas,  antes estan-
ques, dos dois procedimentos
previstos em edital, que são
a adesão e a retificação, se
for o caso, das informações

MEC prorroga prazo
para adesão de

universidades ao Sisu

constantes nos documentos
de adesão. O prazo final des-
se último procedimento não
foi alterado. Ele terminará
também no dia 23 de feverei-
ro”, informou o MEC.

O Sisu é o programa do
MEC para acesso de brasilei-
ros a cursos de graduação em
universidades públicas do
país. As vagas são abertas se-
mestralmente, por meio de
um sistema informatizado, e,
para participar, é preciso ter
garantido um bom desempe-
nho nas provas do Exame Na-
cional  do Ensino Médio
(Enem) e não ter zerado a re-
dação.

É de exclusiva responsabi-
lidade da instituição partici-
pante descrever, no documen-
to de adesão, as condições es-
pecíficas de concorrência às
vagas por ela ofertadas no âm-
bito do Sisu. (Agencia Brasil)
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Ampliação do Aeroporto de Foz do
Iguaçu terá a maior pista do sul do país

Nacional
Jornal O DIA SP
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A prefeitura de Igarapé, mu-
nicípio localizado na região
metropolitana de Belo Hori-
zonte, suspendeu temporaria-
mente a vacinação contra a co-
vid-19, após identificar uma
pane elétrica em um dos refri-
geradores de armazenamento
das doses no último fim de se-
mana.

Por meio de nota, a prefei-
tura informa que a secretaria de
saúde está “tomando todas as
providências necessárias para
averiguar o motivo da pane, bem

Pane em refrigerador pode
ter prejudicado doses de

vacinas em MG
como a reparação imediata”.
Entre as medidas adotadas está
a solicitação de uma avaliação
nas doses em questão, de for-
ma a verificar se elas foram pre-
judicadas.

Até o momento, não foi in-
formado, pela prefeitura de Iga-
rapé, o número de vacinas que
estariam no refrigerador que
apresentou problema. Segundo
a mídia local, o município te-
ria perdido cerca de 25% das
812 doses recebidas até então.
(Agencia Brasil)

As obras da ampliação da
pista do Aeroporto Internacio-
nal de Foz do Iguaçu/Cataratas,
na região Oeste, atingiram 85%
de conclusão, com previsão de
entrega entre abril e maio. A
nova estrutura executada na ca-
beceira 15 proporcionará a
atração de mais voos para o
município, e o terminal passará
a concorrer com destinos do
mundo inteiro. A obra é parte do
projeto de transformar o Para-
ná no hub de distribuição da
América do Sul.

A terraplenagem e a pavi-
mentação da nova pista já foram
concluídas, mas ainda estão em
andamento o plantio de grama
e as instalações do sistema de
drenagem e da subestação de
energia, além da importação dos
equipamentos de auxílio à na-
vegação para balizamento da
pista. A ampliação também está
em processo de homologação
junto às autoridades federais e,
após o término dos trâmites bu-
rocráticos, ainda será finaliza-
da a pintura e a instalada a ilu-
minação.

Essas informações foram
transmitidas por técnicos da
obra, pelo diretor-geral brasi-
leiro de Itaipu Binacional, Joa-
quim Silva e Luna, e pelo supe-
rintendente do aeroporto, Joa-
cir Araújo dos Santos, ao gover-
nador Carlos Massa Ratinho
Junior durante uma visita às
obras na terça-feira (16). A in-
tervenção, que começou em
março de 2020, faz parte do
convênio firmado entre o Go-
verno do Estado, a Itaipu Bina-
cional e a Infraero. O investi-
mento é de R$ 69,4 milhões,
sendo R$ 55,5 milhões da Itai-
pu, referentes a 80% do valor
do contrato. Essa será a maior
pista do Sul do País.

O governador ressaltou que
a obra do aeroporto é uma das
mais emblemáticas do pacote
de avanços em Foz do Iguaçu
porque impacta diretamente o
turismo. Ele também destacou
a execução célere diante da
complexidade da intervenção –
foram 800 mil metros cúbicos
de terra utilizados para tampar
uma ribanceira de 16 metros de
altura, o equivalente a cerca de
50 mil caminhões cheios.

“Ficamos muito satisfeitos
em ver o sucesso desse proje-
to, que é muito complexo. A ve-
locidade da obra é resultado da
união de esforços. Quando todo
mundo rema para a mesma di-
reção as coisas acabam aconte-
cendo”, disse Ratinho Junior. “A
obra é uma soma de boa enge-
nharia, bom projeto, boa em-
presa prestando serviço, apoio
técnico e financeiro da Itaipu e
a assistência do Governo do Es-

tado com apoio de engenharia
e na área ambiental”.

Ele também destacou que a
obra propõe uma retomada mais
rápida do turismo depois da
pandemia. “Será a maior pista
do Sul do Brasil, o que também
demonstra o potencial de Foz
do Iguaçu. O aeroporto vai
atender toda a região Oeste e,
automaticamente, todo o Para-
ná. Foz do Iguaçu indo bem faz
o Paraná ir bem”, acrescentou
o governador. “Turistas do mun-
do todo poderão descer direto
dos voos internacionais em Foz,
o que antes não era possível. A
ampliação também vai fazer
com que o aeroporto possa se
tornar uma central logística da
América do Sul”.

A pista do Aeroporto Inter-
nacional das Cataratas tem
2.194 metros de comprimento
por 45 metros de largura, e é
considerada curta para decola-
gem de voos de longa distância.
Hoje não é possível decolar com
o tanque cheio, o que impossi-
bilita voos diretos para os Esta-
dos Unidos e a Europa. A nova
pista terá 2.858 metros, 664
metros a mais que a atual. A am-
pliação garante maior seguran-
ça para viagens intercontinen-
tais, o que permite autonomia de
voos para locais como Miami,
Nova York, Lisboa e Madri.

As obras aconteceram em
uma antiga ribanceira no final da
pista e serão concluídas em
pouco mais de um ano, apesar
da previsão original da Infraero
ser de 2,5 anos de execução.
Foram gerados 400 empregos
diretos e inúmeros indiretos no
processo. A intervenção envol-
ve, ainda, maior segurança da
pista com a implementação de
dispositivos tecnológicos e
uma nova casa de força total-
mente digitalizada.

O secretário estadual de In-
fraestrutura e Logística, Sandro
Alex, disse que a expectativa é
triplicar o número de turistas
estrangeiros descendo em Foz
do Iguaçu nos próximos meses,
reativando a vivacidade do mo-
dal aéreo ao mesmo tempo em
que avança a campanha de vaci-
nação contra a Covid-19.
“Acreditamos no município
como um destino mundial. As
Cataratas e todas as atrações do
Oeste do Paraná aguardam es-
ses turistas. Vamos passar a dis-
putar de igual para igual com o
Rio de Janeiro”, afirmou.

Ele também destacou o pro-
cesso de convencimento e de
diálogo com o Ministério de In-
fraestrutura sobre a ampliação
antes da concessão. “O gover-
nador fez um pedido ao gover-
no federal e a Secretaria da Avi-
ação Civil primeiro foi resisten-

te à ideia, mas acatou o pedido
do Paraná, e a Itaipu Binacional
foi parceira no projeto. Com
isso, em menos de dois anos
conseguimos fazer com que a
pista fosse construída. O princi-
pal beneficiado é o usuário, pois
muito em breve ela estará à dis-
posição dos passageiros”, disse.
“Com o leilão, novos investi-
mentos virão, mas já teremos a
pista atendendo a demanda inter-
nacional de Foz do Iguaçu”.

Segundo o diretor-geral de
Itaipu, Joaquim Silva e Luna, o
apoio para a ampliação foi um
pedido do governador dentro da
parceria estratégica que envol-
ve mais de R$ 1,4 bilhão em in-
vestimentos no Paraná. “No fi-
nal de abril teremos condições
técnicas para pousar qualquer
avião internacional em Foz.
Quando chegamos, há dois
anos, conversamos com o go-
vernador e ele me disse que era
demanda mais urgente da cida-
de, por causa do hub logístico e
turístico da região”, afirmou.

Segundo o prefeito de Foz,
Chico Brasileiro, esse investi-
mento vai ampliar as possibi-
lidades de uma retomada eco-
nômica mais rápida, mais sus-
tentável e duradoura. “São in-
vestimentos que possibilitam
a vinda de turistas estrangei-
ros,  que hoje representam
40% dos nossos visitantes.
Com a ampliação da pista, há
a possibilidade de uma reto-
mada muito mais rápida. É um
dos maiores investimentos
em Foz não só pela caracte-
ríst ica econômica,  mas no
sentido de dar sustentabilidade
para o futuro do turismo do mu-

nicípio”, afirmou.
Brasileiro ressaltou que o

turismo representa empregos, a
imagem e o conceito da cida-
de. “Para ser turística, Foz pre-
cisa ser um local onde as pes-
soas se sintam bem, tenha qua-
lidade de vida, natureza e sus-
tentabilidade. O turismo repre-
senta esse conjunto, que traz
bem-estar ao cidadão. É isso
que Foz do Iguaçu tem buscado
proporcionar através do turis-
mo de natureza e outros muitos
atrativos”, completou.

A ampliação da pista é a par-
te final de um projeto estrutu-
rante maior no aeroporto. A eta-
pa anterior incluiu a ampliação
do pátio de manobras de aero-
naves a partir do portão 2, a du-
plicação da via de acesso ao ae-
roporto (ligação entre o termi-
nal e a BR-469) e a implanta-
ção de uma nova pista para taxi-
amento.

As obras também foram fi-
nanciadas em parceria pela Itai-
pu e Infraero. O investimento
foi de R$ 15,5 milhões, sendo
70% do valor total do contrato
pago pela Binacional.

As obras efetuadas no aero-
porto nos últimos anos inclu-
em, ainda, melhorias no termi-
nal, como ampliação da área de
check-in, das salas de embarque
e desembarque, implantação de
escadas rolantes, carrosséis de
bagagem, novos elevadores e
quatro pontes de embarque (fin-
gers); troca do asfalto de toda a
pista; recape das pistas de táxi;
e ampliação do sistema de ar-
condicionado. Esse conjunto
deve aumentar a capacidade do
aeroporto de 2,6 milhões para

5 milhões de passageiros.
As salas de embarque, por

exemplo, passaram de 900 me-
tros quadrados para 5.400 me-
tros quadrados. O investimento
por parte da União, com recur-
sos da Infraero e da Itaipu Bina-
cional, foi de R$ 32,6 milhões.

O Aeroporto Internacional
de Foz do Iguaçu também tem
um conceito sustentável. Há a
intenção de começar um proje-
to de geração de energia por pa-
inéis fotovoltaicos e de insta-
lar um reservatório de termoa-
cumulação para conservar a
água gelada para ser utilizada
pelo sistema de ar-condiciona-
do. O terminal já conta com
gestão de resíduos sólidos e
captação da água da chuva.

A ampliação da pista foi in-
cluída no pacote de investimen-
tos da Itaipu Binacional e da In-
fraero atendendo a um pedido
do Governo do Estado feito em
agosto de 2019. Na época ele
já estava incluído no pacote de
concessões do governo federal.

O Aeroporto Internacional
de Foz do Iguaçu será repassa-
do para a iniciativa privada no
pacote Sul dos leilões, ao lado
do Aeroporto Internacional
Afonso Pena (São José dos Pi-
nhais), Bacacheri (Curitiba) e
do terminal de Londrina. Os
aeroportos paranaenses inte-
gram o bloco Sul do processo,
ao lado dos terminais de Nave-
gantes (SC), Joinville (SC), Pe-
lotas (RS), Uruguaiana (RS) e
Bagé (RS).

O lance mínimo do Bloco
Sul será de R$ 130.203.558,76.
O investimento previsto é de R$
R$ 2.855.238.621,56 e o valor

estimado para todo o contrato
de 30 anos é de R$
7.452.296.743,34. A expectati-
va é de investimentos robustos
nos quatro aeroportos, incluindo
a terceira pista em São José dos
Pinhais, fundamental para conec-
tar o polo produtivo da Capital
com qualquer lugar do mundo.

O entorno do aeroporto
também será impactado por ou-
tras estruturantes nos próximos
meses. Uma delas é a duplica-
ção da Rodovia das Cataratas
(BR-469), única via de acesso
às Cataratas do Iguaçu e ao ae-
roporto, e o mais importante
corredor turístico de Foz do
Iguaçu e da região Oeste. Serão
revitalizados 8,7 quilômetros,
do trevo de acesso à Argentina
até a entrada do Parque Nacio-
nal do Iguaçu, um dos principais
cartões-postais do País e uma
das sete maravilhas da natureza
do planeta.

A obra inclui vias marginais,
ciclovia, um viaduto na entrada
do aeroporto, três trincheiras,
ponte elevada sobre o Rio Ta-
manduá, canalização do Córre-
go Carimã, uma passarela para
pedestres, dois passa-faunas e
uma rotatória da entrada do Par-
que Nacional do Iguaçu. A lici-
tação está programada para este
semestre.

Também começará a ser
construída neste ano a perime-
tral que conectará a Ponte da In-
tegração Brasil - Paraguai à BR-
277. Ela terá 15 quilômetros de
extensão, dois viadutos, uma ro-
tatória alongada, duas travessi-
as e duas aduanas, com investi-
mento de R$ 174 milhões.
(Agencia Brasil)

Primeira semana do retorno das aulas
conta com 60% dos alunos previstos
O secretário estadual da Edu-

cação, Rossieli Soares, infor-
mou na terça-feira (16) que 600
mil alunos participaram das au-
las presenciais, entre os dias 8 e
15 de fevereiro, 60% dos mais
de um milhão que poderiam vol-
tar em sistema de revezamento.

Do universo total das famí-
lias atendidas na rede, 70% de-
las manifestaram interesse no
retorno presencial de seus filhos
às escolas. As escolas estaduais
foram reabertas no dia 8 de fe-
vereiro, e devem receber, diari-
amente, até 35% dos alunos ma-
triculados.

Na primeira semana de aula,
97% dos docentes comparece-
ram às atividades. A taxa de ab-
senteísmo de 3% é inferior à
taxa regular de 5%.

Até o momento, cerca de 3
milhões de alunos matriculados
em escolas estaduais de 516
municípios foram autorizados a
retomar as aulas presenciais de
forma gradual.

Nesta primeira semana de
aula, circularam na rede estadu-
al 855 mil pessoas presencial-
mente por dia na rede estadual,

sendo 600 mil estudantes e 255
mil profissionais da educação.

Soares apresentou os pri-
meiros dados do Sistema de In-
formação e Monitoramento da
Educação para a Covid-19 (Si-
med) que reúne informações
sobre casos suspeitos, confir-
mados e descartados da doença.

“O preenchimento no Si-
med é obrigatório para as es-
colas de todas as redes, com
exceção daquelas em que os
municípios possuem conselhos
próprios e neste caso a obri-
gação é de informar ao siste-
ma público. Dessa forma, po-
deremos monitorar não só a
nossa rede, como também a
privada”, explica o secretário
da Educação, que reforçou que
os sistemas de saúde poderão
ter acesso aos dados do sistema.

Entre os dias 1 de janeiro até
13 de fevereiro, o Simed regis-
trou nas escolas das redes esta-
dual, municipal e privada, 2.208
notificações relacionadas ao
coronavírus, 1.168 casos sus-
peitos, 741 casos confirmados
e 334 casos descartados.

O secretário explicou que

quando há apenas um caso con-
firmado dentro de uma escola, a
pessoa é isolada e monitorada,
mas não necessariamente a uni-
dade é fechada.

“Quando temos dois casos,
observamos mais quem foram os
contactantes. Em cada escola
fazemos acompanhamento e
tentamos entender as possibili-
dades que ocorreram. A decisão
do fechamento é sempre em
conjunto com a Saúde”, afirma
Soares.

Marco Aurélio Palazzi Sáfa-
di, Diretor do Departamento de
Pediatria da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de
São Paulo e integrante da Co-
missão Médica da Educação, re-
força que muitas vezes a ocor-
rência da infecção nas escolas
reflete que a situação da trans-
missão do vírus na comunidade
em que ela está instalada.

“É plausível que a ocorrên-
cia de uma infecção em uma de-
terminada criança diagnosticada
da escola, porque a escola tem
instrumentos para isso, reflita
uma infecção ocorrida fora do
ambiente escolar. A experiência

nos mostra que a ocorrência em
casos secundários a partir de cri-
ança infectada é menor do que a
partir de um adulto. É provável
que ocorra a transmissão no ‘sta-
ff’ do que propriamente entre as
crianças nesse cenário do dia a
dia”, reforça Sáfadi.

Para garantir o retorno segu-
ro e gradual das escolas da rede
estadual, a Secretaria Estadu-
al da Educação adquiriu equi-
pamentos de segurança como
12 milhões de máscara de te-
cido, 440 mil face shields,
367 mil litros de álcool em
gel, 10.740 termômetros, 221
milhões de litros de sabonete
líquido, 100 mil rolos de pa-
pel toalha, 1,8 milhão de rolos
de papel higiênico, e 78 milhões
de copos descartáveis.

Além disso, a Seduc repas-
sou R$ 700 milhões por meio do
Programa Dinheiro Direto na Es-
cola (PDDE) para que as escolas
tenham agilidade para executar
recursos durante o ano de acordo
com sua realidade específica.
Desse montante, R$ 50 milhões
são exclusivos para ações de
enfrentamento à Covid-19.

Prefeitura de SP contrata 4,6 mil
mulheres para trabalhar na volta às

aulas das escolas municipais
A Prefeitura abriu, na ter-

ça-feira (16), inscrições para
o Programa Operação Traba-
lho - POT Volta às Aulas, des-
tinado à inserção de mulheres
no mercado de trabalho e ao
reforço da aplicação dos pro-
tocolos sanitários e de distan-
ciamento social nas escolas
municipais, para prevenir o
contágio pelo coronavírus. A
iniciativa é uma parceria en-
tre as secretarias municipais
de Desenvolvimento Econô-
mico,  Trabalho e Turismo
(SMDET) , Saúde e da Educa-
ção.  As inscrições serão fei-
tas nas escolas da região onde
as candidatas moram pelas
Diretorias Regionais de En-
sino (DREs). O prazo para se
inscrever termina na quinta-
feira (18), às 17h.

O POT Volta às Aulas ofe-
rece, ao todo, 4.590 vagas
distribuídas nas unidades das
13 DREs da capital paulista.
Prioritariamente, o programa
admitirá mães de alunos de
escolas públicas ou mulheres

que morem nas comunidades
onde elas estão situadas, com
idades entre 18 e 50 anos.

“Ações como essa são im-
portantes para contribuir com
as famílias que contam, mui-
tas vezes, apenas com as mu-
lheres para garantirem o sus-
tento da casa. Nessa ativida-
de, as mães atuarão como
‘guardiãs dos protocolos sa-
nitários’ dos alunos”, afirma
a secretária municipal de De-
senvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, Aline
Cardoso.

As selecionadas recebe-
rão o valor de R$ 1.155,00
mensais para uma carga hora
de trabalho de 30 horas sema-
nais, divididas em seis horas
por dia. O contrato de traba-
lho terá duração de seis me-
ses, de fevereiro a julho de
2021.

No total, serão aplicados
R$ 31,8 milhões no projeto,
desenvolvido por meio do
POT (Programa Operação
Trabalho). Cada uma das uni-

dades da rede municipal de
ensino deverá manter três
mulheres selecionadas para o
projeto. “Além de promover
a inclusão social e econômi-
ca das beneficiárias, o proje-
to visa a capacitação profis-
sional dessas mulheres, algo
que as ajude na reinserção de-
finitiva ao mundo do traba-
lho”,  explica o secretár io
municipal de Educação, Fer-
nando Padula.

As se lecionadas  serão
responsáveis pelo monitora-
mento do cumprimento das
normas de distanciamento so-
cial, uso correto da máscara
e do álcool gel,   apoio às
boas práticas de higienização
e segurança como aferição de
temperatura, higienização de
equipamentos  escolares  e
ambientes de uso coletivo.

Para se candidatar é ne-
cessário cumprir os critérios
do Programa Operação Traba-
lho como estar desemprega-
da há mais de quatro meses e
ter renda familiar de até meio

salário mínimo por pessoa da
família.  A triagem das candi-
datas será feita pelos técni-
cos do Cate - Centro de Apoio
ao Trabalho e Empreendedo-
rismo.

As candidatas serão con-
vocadas em horário marcado
nos postos do Cate para en-
tregar documentos de com-
provação dos cr i tér ios  de
contratação como RG, CPF,
carteira de trabalho e com-
provante de residência.

As mulheres selecionadas
serão capacitadas por meio
de um curso on-line para  atu-
ar na função. A capacitação
será feita pela Escola Muni-
cipal de Educação Profissio-
nal e Saúde Pública Professor
Makiguti, vinculada à SM-
DET.

Durante o período de per-
manência no POT Volta às Au-
las as participantes deverão
cumprir  também 24 horas
mensais de qualificação pro-
fissional no Portal do Cate
(cate.prefeitura.sp.gov.br).
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CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.
COOPERATIVA NACIONAL DE CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS
NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUDCON- CNPJ 06.876.801/
0001-00. O Presidente da entidade supra aludida, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias e nos termos do estatuto social da entidade, CONVOCA a Diretoria da
entidade, Conselho Fiscal, e todos os cooperados quites e em pleno gozo de seus
direitos nos termos do Estatuto Social da entidade, para participarem da Assembleia
Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária,no dia primeiro de março de dois mil
e vinte e um.Local: Rua XV de Novembro, 200 – 16-B, Auditório– Centro – CEP 01013-
000, São Paulo/SP. Ordem do dia: 1. Rerratificação da gestão e atos de gestão da
atual Diretoria e Conselho Fiscal; 2. Reforma Estatutária Ampla; 3. Prestação de
Contas; 4. Eleição e Posse de nova Diretoria e Conselho Fiscal para mandato previsto
no Estatuto Social. Assembleia Geral Extraordinária: em primeira chamada às 07:00h,
em segunda chamada às 08:00h, e em terceira chamada às 09:00h. Assembleia Geral
Ordinária: em primeira chamada às 14:00h, e em segunda chamada às 15:00h, e em
terceira chamada às 16:00h.Número de cooperados: 330. São Paulo, 16 de fevereiro
de 2021. Diretor Presidente: Daniel Franco do Amaral.

DITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 0059973-91.2011.8.26.0100 - 1401/11.]O (A) MM. Juiz (a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr (a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a (o) 
Ana Aparecida Pereira, Júlio, Luiz Antonio Rocha, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Arcangela Cabral de Oliveira ajuizou (ram) ação 
de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Dr. Odilon , 633, Vl. Brasilina, São 
Paulo - SP, Cep. 04163-100, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 20 dias,apresentem 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.  
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RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Est ado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por JAIME MAZZIERI, foi lhe apresentada, para
registro, a escritura de 18 de dezembro de 2020, do 10º Tabelião de Notas desta Capital
(livro 2.741/págs. 313/317), pela qual JOÃO ROBERTO GONÇALVES TEIXEIRA,
brasileiro, economista, portador da cédula de identidade, RG nº 05243221-8-SSP-IFP-
RJ, CPF nº 806.452.757-00, casado sob o regime da comunhão parcial de bens na
vigência da lei 6.515/77, com LIVIA VISNEVSKI TEIXEIRA, brasileira, advogada,
portadora da cédula de Identidade RG nº 25.524.225-6-SSP/SP, CPF nº 269.491.098-
06, residentes e domiciliados nesta Capital, na Avenida Juriti nº 246, apartamento nº
211, Vila Uberabinha, INSTITUIU EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711
e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73,
o imóvel consistente em UM APARTAMENTO TIPO nº 151, localizado no 12º pavimento
ou 15º andar do Edifício Palazzo Montalcino, situado na Rua Inhambú nº 07, no 24º
Subdistrito – Indianópolis, 14ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, com as áreas:
cobertas edificadas – privativa de 516,150m, comum de 329,059m², (incluído o direito
do uso de 7 vagas indeterminadas na garagem com auxilio de manobrista e 1 deposito
individual e indeterminado, localizados nos subsolos), total de 845,209m², descobertas
– privativa de 7,980m², comum de 82,473m², a área total de 935,662m², fração ideal
de 3,8100% no terreno e nas partes comuns do edifício. Perfeitamente registrado sob
o n° 08 na matrícula n° 204.215, em data de 01 de dezembro de 2020. Pelo presente
edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra
a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.

16, 17 e 18/02

MARINGÁ FERRO-LIGA S.A.
CNPJ: 61.082.988/0001-70 - NIRE 35300017455 - Companhia Fechada

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Santo Alphege Participações S.A., companhia fechada inscrita no CNPJ 12.125.313/0001-55, com sede à 
R. Francisco de Melo Palheta, 327, Jd. dos Camargos, Barueri/SP, CEP: 06410-120, na qualidade de acionista 
detentora de 34,768% das ações ordinárias de Maringá Ferro-Liga S.A. (“Maringá” ou “Companhia”), com base 
no artigo 123, §único, alínea (c), da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), convoca os senhores acionistas da Companhia 
a participarem da AGE, a realizar-se de modo semipresencial em 23/02/2021, às 11h30min, na R. Joaquim 
Floriano, 466, 6º andar, Conjuntos 601 e 602, Sala 2, Torre Office, Itaim Bibi, SP/SP, CEP 04534-002, bem como 
por meio de sistema eletrônico indicado no item 4 abaixo, que permitirá a participação e a votação a distância, 
mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa 79/2020 do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração (“IN DREI 79/2020”), a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, 
na sede da Companhia, no endereço acima indicado, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da 
ordem do dia: • deliberação sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada 
à Companhia e arquivada na sua sede. Instruções Gerais: 1. A proposta de reforma do estatuto foi enviada à 
administração da Companhia e está à disposição dos acionistas na sede social. 2. Nos termos do artigo 126 da 
Lei das S.A. e da IN DREI 79/2020, para participar da Assembleia o acionista pessoa física deverá apresentar 
à Companhia documento de identidade original (carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, 
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos 
da administração pública). O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos 
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou 
Junta Comercial, conforme o caso): (i) contrato social ou estatuto social, conforme o caso; e (ii) ato societário 
de nomeação do administrador que (ii.a) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica; ou 
(ii.b) procuração assinada por pessoa com poderes para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. 
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação 
na Assembleia deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do artigo 126, §1º da Lei das S.A. Em 
cumprimento ao disposto no artigo 654, §1º e §2º, da Lei 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação 
do lugar onde foi outorgada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga 
com a designação e a extensão dos poderes conferidos. 3. Solicitamos, nos termos do artigo 2º, §3º da IN DREI 
79/2020, que os documentos necessários à participação na Assembleia, indicados no item 2 acima, sejam 
apresentados pelos acionistas em até 30 (trinta) minutos antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante 
envio para o endereço eletrônico do diretor- presidente da Companhia. 4. Nos termos da IN DREI 79/2020, a 
Assembleia será realizada de modo semipresencial, facultando-se aos acionistas comparecerem no endereço 
indicado acima ou então participarem de forma virtual, por meio do sistema eletrônico Microsoft 
Teams. Os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link e demais dados de acesso 
ao sistema eletrônico até às 09h do dia 23/02/2021, mediante envio de e-mail ao endereço evertonchapeta@
grupomaringa.com.br, para o qual também serão encaminhados os documentos de identificação e representação, 
conforme detalhado no item 2 deste Edital de Convocação. A participação da Assembleia, bem como o exercício 
do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados por meio da 
utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI 79/2020, assegurará os requisitos 
lá determinados. SP, 13/02/2021. Santo Alphege Participações S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1077701-
55.2016.8.26.0100 ( U-836 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, 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 réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Noel Sandro Ferreira Gomes ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Jorge Calixto, nº 19, Jardim Imperador - São Paulo/SP, com área de 
140 m², contribuinte nº 157.021.0040-8 , 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.                             [16,17] 

Metropolitan Transports S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME n° 62.422.878/0001-72 - NIRE 35300030386.
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os Srs. Acionistas da Metropolitan Transports S.A. (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, às 10h, do dia 23 de 
fevereiro de 2021, e em segunda convocação às 11h do mesmo dia, na sede social da Companhia, 
na Avenida Piracema, nº 1061, sala 07, bairro Tamboré, Município de Barueri, Estado de São Paulo, 
para deliberar acerca das seguintes matérias, objeto da ordem do dia: (i) substituição do Diretor 
Presidente e nomeação de novo Diretor; (ii) renovação/recondução do mandato da Diretoria. Barueri, 
15 de fevereiro de 2021. Martha Regina Carratu Alvares de Melo.

CNPJ/ME n° 02.162.471/0001-21 - NIRE 35214167703

Sociedade

 de 2021. .

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1054519-74. 
2015.8.26.0100 (USUC 655 )A Doutora Ana Claudia Dabus 
Guimarães e Souza,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Re-
gistros Públicos,do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a,réus ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Clecy Lina Sonza ajuizou 
(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração do domí-
nio do imóvel designado como o apartamento nº42,localiza-
do no 4º andar ou 5º pavimento do Edifício Adina, situado 
na Rua Pamplona nº 444, no 17º Subdistrito Bela Vista, do 
tipo B, com área útil de 149,7625m², correspondendo-lhe 
nas áreas comuns e no terreno, a quota parte ideal de 
3,5714%, com direito ao uso de um espaço indeterminado 
para guarda de um automóvel de passeio na garagem 
localizada no subsolo - Bairro Jardins - São Paulo - SP., 
contribuinte n. 009.030.0098-9, 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.                  [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1026577-73.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS
MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER
a(o) BBOM - BRASIL ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
LTDA., CNPJ 02.184.636/0001-66, que Junerval de
Carvalho Freitas ajuizou Ação de Indenização por Danos
Morais c.c. Cobrança c.c. Rescisão Contratual para que
seja declarada a rescisão contratual, face a propaganda
enganosa realizada pela Requerida, bem como, a
condenação no pagamento de R$ 66.400,00, sendo
compelida a cumprir o contrato pactuado e a título de
danos morais. Estando a requerida em lugar ignorado,
expede-se edital para que conteste e requeira provas
cabíveis em 20 dias, a fluir após os 15 supra sem
manifestação implicará revelia e presunção de veracidade
da matéria fática apresentada na petição inicial conforme
preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido 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 26 de janeiro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados do “Grêmio Recreativo e Cultural União
de Vila”,  quites das suas obrigações Estatutárias, para participarem da Assembleia
Geral, a realizar-se no dia 28 de Março de 2021 ás 19:00 horas em primeira chamada
e ás 19:30 horas em segunda e última chamada na Rua Rancheira nº 146 – Jardim
Santo Antônio - São Paulo/SP, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:- 1-) Prestação de contas dos exercícios anteriores; 2-) Eleição e posse do
Presidente, Vice-Presidente e membros do Conselho Fiscal; 3-) Assuntos gerais. São
Paulo, 16 de Fevereiro de 2021. Alexandre José da Silva – Presidente.
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Yuny Projeto Imobiliário 23 Ltda. 
CNPJ/MF nº 13.877.879/0001-04 - NIRE 35.225.493.291

Ata de Reunião dos Sócios realizada em 07 de dezembro de 2020
Aos 07/12/2020, às 10:30, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo Mariz 
de Oliveira Yunes. Deliberações Unânimes: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, de R$ 
15.180.290,00, para R$ 7.180.290,00, uma redução, portanto, de R$ 8.000.000,00, mediante o cancelamento de 8.000.000 de quotas da 
Sociedade, e a restituição, aos sócios, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente 
ao valor nominal das quotas canceladas; (b) consignar, ainda, em razão da redução de capital prevista no item (a) acima e nos termos 
do artigo 1.084 do Código Civil, a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias 
para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na Jucesp. Nada mais.

Fazenda Sant’anna S.A.
CNPJ/MF 44.017.440/0001-27 - NIRE 35300500806

Ata Sumária da Reunião de Acionistas realizada em 16.02.2021
Jovelino Carvalho Mineiro Filho e Maria Do Carmo Abreu Sodré Mi-
neiro, acionistas detentores de 100% do capital social da sociedade, com 
sede na Avenida Paulista, 2064/2086, Edifício Paulista, 14º Andar, São Pau-
lo/SP, tendo em vista decisão tomada em 16/02/2021, cuja pauta propõe a 
redução do capital social em R$ 48.268.663,00, mediante o cancelamento 
de parte da participação das referidas ações, passando o capital social a ser 
de R$ 16.731.337,00, aprovaram, por fi m, promovem a redução do capital 
social com fundamento nos artigos 173 e 174 da Lei 6.404/76. Nada mais 
havendo a tratar, os sócios assinam a presente ata a fi m de que as resolu-
ções retro deliberadas produzam os seus efeitos de direito. Assinaturas: 
Jovelino Carvalho Mineiro Filho; Maria Do Carmo Abreu Sodré Mineiro. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1045523-82.2018.8.26.0100 (U-611) 
A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza,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,réus ausentes,incertos,desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Rute da Cruz ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Manuel Álvares Passos,no.55, Jardim Cidade 
Pirituba, Bairro Pirituba, São Paulo, SP., com área de 132,72m², contribuinte n° 125.076.0037-2., 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.   [17,18] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTE-
RESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido 
nos autos do PROC. Nº 1068272-06.2019.8.26.0053. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública, do 
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São 
Paulo, Dr(a). EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA, na forma 
da Lei, etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS 
NA LIDE que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO ajuizou em face de Antonio Dias Barbosa Filho, RG 
nº 3.228.672 SSP/SP, CPF/MF nº 051.487.588-72, Ação de 
Desapropriação, objetivando o imóvel localizado na Rua 
São José de Serzedelo, nº 144, Parque Edu Chaves, São 
Paulo, CEP 02228-010, matrícula nº 221.667 do 15º ORI-
Capital, contribuinte 066.097.0008-7, declarado de utilidade 
pública pelo Decreto Municipal nº 56.013 de 25/03/15, para 
implantação do melhoramento público denominado Bacia 

 dos 
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no 
Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2021.                        [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011306-70.2019.8.26.0005 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IRACI 
BORBA LOURENCO, Brasileira, RG 20177104, CPF 135.494.848-36, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, visando à rescisão do contrato firmado entre as partes, 
desconstituir o vínculo jurídico, compensar os valores pagos com o período em que o mutuário re-
sidiu no imóvel bem como a reintegração na posse do imóvel localizado à Av Oito, nº 01 P:04 B:B 
AP:02B Itaim Paulista São Paulo - SP CEP 08131-310. 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 São Paulo, aos 11 de janeiro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4003924-85.2013.8.26.0004 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fi-
ore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO ALVES DE ALMEIDA, RG 28330263, CPF 
107.443.348-37, PEDRO ALVES DE ALMEIDA, RG 23491435, CPF 539.096.584-15, C GRAF COMÉR-
CIO E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA - EPP, CNPJ 05.570.351/0001-51, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S.A., para a cobrança do valor de 
R$25.310,34 (nov/2013), corrigidos e crescidos de encargos legais, decorrentes do inadimplemento do 
Contrato de Abertura de Crédito Fixo de n° 40/00052-4 firmado em 23/06/2007. Estando os executados em 
lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inci-
so II do CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir os 20 dias supra, fluindo da data da publicação única 
ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), paguem o débito, devendo o mesmo ser 
atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta 
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereçam embargos no 
prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluin-
do custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá aos executados reque-
rer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de cor-
reção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e 
avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertidos que será nomea-
do curador especial em caso de revelia. 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 Janeiro de 2021. 
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A pandemia não acabou, continue
tomando os cuidados necessários

- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

www.jornalodiasp .com.br
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SM Kart Competition: Segunda
etapa leva 173 pilotos para o KGV

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2021

(11) 99653-7522

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

Em todas as sete categorias foram vencedores inéditos, o que demonstra a competitividade do campeonato

Foram 34 meninas Estreantes na SM Kart Competition

A segunda etapa do campeo-
nato SM Kart Competition foi
mais um evento grandioso e que
vem demonstrando grande acei-
tação e crescimento no kartismo
paulista. Se na prova inaugural
participaram 127 pilotos, desta
vez o Kartódromo Granja Viana
(Cotia/SP) recebeu no último fi-
nal de semana o total de 173 con-
correntes divididos em seis pro-
vas. Os vencedores foram Ever-
ton Carajeleascow (Graduados),
Eduardo Abrantes (Sênior), Na-
thalia Rodrigues (Graduadas/
Novatas); Rodrigo Fernandes
(Novatos Masculino); Stevan
Haddad (Estreantes Masculino)
e Carolina Fernandes (Estreantes
Feminina).

A categoria Graduados reuniu
34 pilotos e foi decidido apenas
na última volta. Everton Caraje-
leascow largou da pole position,
mas desde a primeira volta foi
incomodado pelo líder do cam-
peonato Alberto Otazú (Bianchi

Automóveis/Cardoso Funilaria e
Pintura/No Fire Services/IMAB
Metalúrgica/Speed Truck/Rolley
Ball/TS Sports/AVSP), que lar-
gou em quarto e estabeleceu a
volta mais rápida do evento
(1min12s984). Ambos trocaram
de posição várias vezes, para Ca-
rajeleascow vencer com a menor
vantagem do evento, 0s446 so-
bre o atual campeão.

“Foi uma corrida muito diver-
tida. Como eu não tinha kart pra
vencer, fiquei apavorando o Ever-
ton em alguns trechos, mas ele é
experiente e não se abalou. Pelo
menos mantive a liderança do
campeonato”, comentou Otazú.

Outra categoria que está fa-
zendo sucesso e teve 34 pilotas
no grid foi a Estreantes Femini-
na, que teve a vitória de Carolina
Fernandes, com a maior vanta-
gem do evento: 21s596 sobre
Nidia Ayumi. A Graduadas/Nova-
tas Feminina, com 24 pilotas
mostrou a vitória de Nathália

Rodrigues, com 5s906 de mar-
gem sobre Andrea Senigália.

Os Novatos Masculino tam-
bém vieram em peso, formando
um gris de 33 pilotos. E Rodri-
go Fernandes venceu com
14s691 de dianteira para André
Alves. Já nos Estreantes Mascu-
lino, que estavam em 29, a vitó-
ria ficou com Stevan Haddad, que
venceu com a folga de 3s502
sobre Henrique Dantas.

A prova da Sênior, com 19
pilotos com mais de 50 anos
teve o trunfo de Edu Abrantes,
com apenas 2s468 de vantagem
sobre Guto Oliveira.

Os seis primeiros da Gradu-
ados foram: 1) Everton Carajele-
ascow; 2) Alberto Otazú; 3) Marcos
Takuma; 4) Diego Mesa; 5) Rogé-
rio Cebola; 6) Fábio dos Santos.

Os seis primeiros da Sêni-
or foram: 1) Eduardo Abrantes;
2) Guto Oliveira; 3) Wagner Bo-
telho; 4) Beto Dicker; 5) Luiz
Gouvêa; 6) Jorge Filipe.

Os seis primeiros da Gra-
duadas/Novatas Feminina fo-
ram: 1) Nathalia Rodrigues; 2)
Andrea  Senigalia; 3) Evelyn Sai-
zaki; 4) Grazielle Gonçalves; 5)
Laila Almeida; 6) Ana Paula

Marquete.
Os seis primeiros da No-

vatos Masculino foram: 1)
Rodrigo Fernandes; 2) André
Alves; 3) Kleber Bragato; 4)
João Victor; 5) Vitor Miguel

Luz; 6) Kimi Morgan.
Os seis primeiros da Es-

treantes Masculino foram: 1)
Stevan Haddad; 2) Henrique
Dantas; 3) Edgard Rodrigues; 4)
Ernani Melo; 5) Willian de Lu-
cia; 6) Lauro Bezerra.

Os seis primeiros da Es-
treantes Feminina foram: 1)
Carolina Fernandes; 2) Nidia
Ayumi; 3) Flávia de Lucia; 4)
Priscila Amaral; 5) Cintia Fer-
nandes; 6) Thamara Sateles.

A terceira etapa do SM Kart
Competition será no dia 06 de
março, no Kartódromo de Inter-
lagos, em São Paulo (SP).

O SM Kart Competition tem
patrocínio de Albarelli, Cento-
eonze Design, Cervejaria Paulis-
tânia, Divando, DKR Luvas, Har-
derThan, Loba Eventos, Meg Star
Speedwear, PFox Informática,
SM Renovadora de Veículos,
Studio Oliver, Surah Korean Cui-
sine, Zio Vito Pizza & Pasta,
WJS Secret.
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O Brasil segue mostrando
o valor de sua nova geração no
automobilismo com o título do
jovem Augustus Toniolo em um
dos campeonatos de kart mais
importantes do mundo, o SKU-
SA. Completando 10 anos jus-
tamente no dia da final do cam-
peonato, em Miami, o brasilei-
ro foi o campeão da etapa de
Homestead do Winter Series,
que marca a abertura da tempo-
rada 2021 nos Estados Unidos,
superando quase 30 concorren-
tes na categoria Micro.

A conquista do brasileiro
foi de forma impressionante.
Depois de largar a pré final
em 3º lugar e se envolver num
acidente, Augustus caiu para
16° posição. Conseguiu se
recuperar e ainda chegar em
7º lugar, posição de largada na
grande final, realizada ontem
na Flórida.

“Foi incrível, uma final ele-
trizante com quase 30 karts em
pista e um único objetivo: me
dar de presente o primeiro lu-
gar aqui nos EUA. E consegui
isso com o apoio de uma equi-
pe espetacular . Obrigado ao
meu inseparável professor e
irmão mais velho Olin Galli

Augustus Toniolo é
campeão da etapa de
Homestead do SKUSA

Winter Series
No dia de seu aniversário de 10 anos, jovem revelação do
Brasil no kartismo conquistou título na pista de Homeste-
ad enfrentando 28 pilotos na categoria Micro

por sempre me fazer acreditar
que é possível. Ao meu super
mecânico Xandão por cuidar
com tanto carinho e fazer tudo
em meu kart para que eu pudes-
se ter uma pilotagem confor-
tável; a equipe Rolison que não
poupou esforços para ajustar
tudo para que eu pudesse me
superar na final”, diz Augustus.

Vice-campeão brasileiro
de kart e campeão paranaense
em 2019, o jovem piloto tam-
bém iniciou a temporada de
2021 com mais um pódio nos
EUA. Com ultrapassagens im-
pressionantes e volta mais rá-
pida da prova, Augustus foi o
segundo colocado no SKUSA
Winter Series em janeiro, ter-
minando a apenas 0s2 do líder.

“Depois do segundo lugar
na etapa passada, este título de
Homestead veio em ótima
hora. Quero também fazer um
agradecimento especial a
AMK Viagens, que me ajudou
a poder conseguir estar aqui
nos EUA em um momento
tão difícil para nós brasilei-
ros que precisamos compe-
tir no exterior, e também ao
meu eterno professor Tuka
Rocha”, diz Augustus.
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Superliga Banco do Brasil 20/21

Vedacit Vôlei Guarulhos e
Vôlei UM Itapetininga se

enfrentam nesta quarta-feira
Jogo atrasado, válido pela terceira rodada do returno, vai acontecer com transmissão do Canal Vôlei Brasil

Vôlei UM Itapetininga

No encerramento da terceira
rodada do returno da Superliga
Banco do Brasil masculina de
vôlei 20/21, o Vedacit Vôlei
Guarulhos (SP) receberá o Vô-
lei UM Itapetininga (SP) para um
duelo paulista. O confronto vai

ser às 19h, no ginásio da Ponte
Grande, em Guarulhos (SP), e
terá transmissão ao vivo do Ca-
nal Vôlei Brasil
(canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Com todos os atletas recupe-
rados da COVID-19, o confronto

é esperado pelos dois técnicos,
que consideram um duelo difícil.

Mandante e depois de fazer
um 3 a 2, quando o seu time foi
superado nos detalhes, o técni-
co do Vedacit Vôlei Guarulhos,
Guilherme Novaes, revela a di-
mensão que a partida desta quar-
ta-feira tem para o seu time.

“O jogo de amanhã tem o
peso de uma final para nós. É um
confronto direto para vaga tão
desejada nos playoffs da Super-
liga 20/21. Itapetininga é um ad-
versário que respeitamos muito.
Equipe extremamente qualifica-
da. Precisaremos jogar o nosso
melhor voleibol para sair com a
vitória. Estamos no nosso me-
lhor momento na competição e,
além de motivados, estamos ex-
tremamente confiantes para esse
e os próximos confrontos”, afir-
mou Novaes.

Do outro lado, o técnico Pe-
dro Uehara, o Peu, tem exatamen-

te a mesma linha de raciocínio,
já de olho na próxima fase da
competição.

“Com certeza vai ser um jogo
muito difícil. O time de Guaru-
lhos está vivendo um bom mo-
mento depois de boas partidas
contra Taubaté e Minas. Nós es-
tamos com problema com uma
lesão do oposto reserva, o Gui-
lherme, que vinha sendo uma
peça importante, ajudando bem,
mas o restante do time está bem.
Apenas dois pontos separam as
duas equipes e é um jogo impor-
tantíssimo para as nossas preten-
sões de playoffs. Vamos ter que
segurar bem a pressão do saque
deles para poder fazer um bom
jogo”, explicou Peu.

O Vôlei UM Itapetininga é o
oitavo colocado na tabela de clas-
sificação, com 20 pontos, en-
quanto o Vedacit Vôlei Guaru-
lhos aparece logo abaixo, em
nono, com 18.
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Menezes para na estreia no Chile
e agora segue para a Argentina

No primeiro torneio da gira
sul-americana que realiza pelo
Chile e Argentina, o mineiro João
Menezes – número 3 do Brasil e
189 do mundo - parou na estreia
do Challenger de Concepcion,
que está sendo disputado esta
semana, em quadras de saibro
na cidade chilena. Nesta terça-
feira (16), o eslovaco Andrej
Martin – cabeça de chave 2 e
número 103 do ranking mundi-
al – marcou 2 sets a 0, parciais
de 6/3 e 6/2, em 1h20min. Do
Chile, Menezes segue para a
Argentina, onde, no fim de se-
mana, disputa o qualifying do
ATP 250 de Córdoba, em busca
de vaga na chave principal do tor-
neio que terá início na segunda-
feira (22).

“Foi um jogo muito compli-
cado para mim. Não consegui
que a minha bola incomodasse o
Martin. As condições aqui estão
muito lentas. Saibro pesado, dia
nublado, nível do mar. A minha

bola ficou curta e deixei que jo-
gasse confortável. Deveria ter
jogado com a bola mais pesada e
mais funda. Fica de ensinamento
para a próxima, ter um pouqui-
nho mais de pegada na bola, de
peso e profundidade”, explicou
Menezes, que tem o patrocínio
do Shopping Uberaba e Wilson.

No primeiro set, Andrej saiu
na frente, abrindo 3/1. Menezes
reagiu e devolveu o break em se-

guida. Só que, com nova quebra
na sequência, o adversário marcou
4/2 e manteve a vantagem para
fechar em 6/3. O eslovaco voltou
para o segundo set conseguindo
novo break logo no primeiro
game. E, com mais uma quebra,
no sétimo, chegou a 5/2, sacando
para vencer por 6/2 e seguir na
disputa em Concepcion.

A gira sul-americana de Me-
nezes, entre este mês de feverei-

ro e março, terá ainda os qualis
dos ATP 250 de Buenos Aires
(Argentina) e Santiago (Chile),
além de mais um challenger,
também em Santiago.

Desde 2018, Menezes dispu-
ta torneios do circuito Challenger,
tendo conquistado seu primeiro
título em 2019, em Samarkand, no
Uzbequistão. No ano passado, che-
gou à semifinal do Challenger de
São Paulo (SP) e venceu a segun-
da etapa do Circuito BRB, em Bra-
sília (DF), ambos em novembro,
e disputou os qualis do Australi-
an Open e de Roland Garros –
neste com uma vitória.

Temporada 2021 - Este ano,
abrindo a temporada 2021, Me-
nezes jogou o quali do Australi-
an Open, em Doha, no Catar, pa-
rando na segunda rodada. Na Tur-
quia, em Istambul, em quadras
duras e cobertas, saiu do quali e
chegou às oitavas de final, e em
Antalya, no saibro, parou duas
vezes na primeira rodada.


