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Inflação desacelera em novembro
para todas as faixas de renda

Ministério da Saúde alerta
para golpes por e-mail
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

20º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,70
Venda:       5,70

Turismo
Compra:   5,74
Venda:       5,87

Compra:   6,43
Venda:       6,43

ONG pede
investigação
sobre crimes
de guerra no
Afeganistão

Ômicron
propaga-se
pelo mundo

em ritmo sem
precedentes,
alerta OMS

A Anistia Internacional (AI)
pediu na quarta-feira (15) uma
investigação sobre crimes de
guerra cometidos pelos talibãs
e a morte de civis pelas forças
de segurança afegãs e tropas
norte-americanas, sobretudo
durante os combates antes da
queda de Cabul.

“Os meses que antecede-
ram o colapso do governo de
Cabul (15 de agosto de 2021)
estiveram marcados por repe-
tidos crimes de guerra e um
constante derramamento de
sangue cometidos pelos talibãs,
assim como por mortes causa-
das pelas forças afegãs e nor-
te-americanas”, disse a secre-
tária-geral da Anistia Internaci-
onal (AI), Agnés Callamard, em
comunicado.  Página 3

A nova variante do corona-
vírus, a Ômicron, já está pre-
sente em 77 países e a alastrar-
se a um ritmo sem preceden-
tes. O alerta é da Organização
Mundial da Saúde (OMS).

Vários países começam a
adotar medidas mais restritivas
para conter o aumento de in-
fecções.

O Centro Europeu de Pre-
venção e Controle de Doenças
(ECDC) considerou hoje que
a Ômicron, nova variante do
vírus SARS-CoV-2, represen-
ta risco “muito elevado” e exi-
ge medidas “urgentes e for-
tes”, de modo a proteger os
sistemas de saúde.  Página 3

Esporte

Interlagos em sua
totalidade

O Autódromo de Interlagos
viveu nesse último final de se-
mana uma de suas maiores ex-
periências. Quatro eventos si-
multâneos e seu complexo
praticamente todo ocupado
pelo público e seus participan-
tes.

Na pista principal a maior
categoria do automobilismo
sul-americano, a Stock Car.
Um verdadeiro espetáculo na
abertura com pára-quedistas e
a nossa esquadrilha da fumaça
no ar. Página 6 Paulo “Loco” Figueiredo

F
ot

o/
 S

to
ck

C
ar

A Associação dos Kartistas
de São Paulo festejou o sucesso
da terceira edição de seu cam-
peonato com uma grande festa
no Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). A programação
incluiu a Corrida Maluka, um
mini-endurace recreativo, ao
mesmo tempo em que era servi-
do churrasco completo, com
show de mágico e da banda Ro-
liços Selvagens. Ao final foram
premiados todos os campeões e
vice-campeões do terceiro tur-
no e da temporada 2021.

A Corrida Maluka foi um di-
vertido mini-endurance de 100
minutos de duração, com equi-
pes formadas por quatro pilotos
sorteados, sendo cada um de uma
categoria da AKSP: Light, Sêni-
or, Graduados e Elite.   Página 6

Kartismo: AKSP festejou
sucesso da temporada com

Corrida Maluka

O Papai Noel entrou na pista pra sinalizar a entrada dos
boxes
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Final de temporada come-
morada no lugar mais alto do
pódio para HUSQVARNA PO-
WER HUSKY/GOLDEN-
TYRE com o título inédito para
equipe de Heitor Matos #300,
em Ibirubá (RS). Aos 8 anos, o
paulista liderou do início ao
fim a primeira prova noturna do

Heitor Matos é
Campeão Brasileiro
de Motocross 2021,

na 50cc
campeonato, no sábado (11),
e sagrou-se Campeão Brasi-
leiro de Motocross na 50cc
encerrando 2021 com chave
de ouro, após conquistar três
títulos pilotando a motoci-
cleta TC 50: Brasileiro, Pau-
lista e do Arena Cross, na ca-
tegoria.           Página 6

Renato Andrew e Duda
são escolhidos os

melhores jogadores da
temporada 2021

Dois nomes da nova geração
do vôlei de praia nacional brilha-
ram na votação dos melhores da
temporada 2021 do Circuito Bra-
sileiro Open de vôlei de praia,
organizada pela Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV).
Aos 22 anos, Renato Andrew fa-

Renato levou o prêmio em quatro categorias
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turou nada menos do que qua-
tro troféus. Além do de Melhor
Jogador, ficou com os de Re-
velação, Jogador Que Mais Evo-
luiu e Craque da Galera. Duda,
de 23 anos, levou três prêmios:
Melhor Jogadora, Melhor Saque
e Melhor Ataque.   Página 6

China retoma importação
de carne brasileira

A China autorizou a retoma-
da das importações de carne bo-
vina brasileira, a partir da quar-
ta-feira (15). A suspensão da
compra de carne do Brasil teve
início em 4 de setembro, após a
identificação de dois casos de
bovinos com Encefalopatia Es-
pongiforme Bovina (EEB), re-
gistrados em Nova Canaã do
Norte (MT) e em Belo Horizon-
te (MG).

A China é o principal destino
da carne produzida no Brasil, para
onde são destinados 48% de suas
vendas globais. Em 2020, o to-
tal exportado àquele país supe-
rou US$ 4 bilhões.

Segundo o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), a suspensão foi
feita pelo Brasil “em respeito ao
protocolo firmado entre os dois
países, que determina esse cur-
so de ação no caso de EEB, mes-

mo que de forma atípica”.
Ainda de acordo com o mi-

nistério, os animais desenvolve-
ram a doença “de maneira espon-
tânea e esporádica, não estando
relacionada à ingestão de ali-
mentos contaminados”. As auto-
ridades brasileiras acrescentam
que não há transmissão da doen-
ça entre os animais.

“Retomamos o fluxo normal
de exportações para a China,
após período de negociação,
com trocas de informações e
reuniões com equipes das auto-
ridades chinesas. É uma boa no-
tícia para o setor porque [a Chi-
na] é o principal destino da ex-
portação de carne bovina brasi-
leira. Então, voltamos à situação
que estávamos antes da suspen-
são”, disse na quarta-feira (15)
o secretário de Defesa Agrope-
cuária do Mapa, José Guilherme
Leal. (Agencia Brasil)

A inflação desacelerou para
todas as faixas de renda em
novembro. A constatação faz
parte da análise do Indicador
de Inflação por Faixa de Ren-
da, divulgada na quarta-feira

(15) pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). No
segmento de renda mais bai-
xa, a taxa saiu de 1,35% em
outubro para 0,65% em no-
vembro.   Página 3
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CNI diz que economia deve
crescer 1,2% em 2022

A Confederação Nacional
da Indústria (CNI) projeta cres-
cimento de 1,2% para a econo-
mia brasileira em 2022, a par-
tir da “superação parcial de pro-
blemas conjunturais, como in-
flação, emprego e normaliza-

ção das cadeias globais de va-
lor a partir do segundo semes-
tre do ano”. A previsão está no
documento Economia Brasilei-
ra: 2021-2022, divulgado na
quarta-feira (15), em Brasília.

Página 3
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A Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo identificou
um aumento significativo do
número de pessoas com síndro-
me gripal na cidade. Foram 91,8
mil atendimentos nos primeiros
15 dias de dezembro, enquanto,
em todo o mês de novembro,
foram 111,9 mil casos. Entre as
pessoas que procuraram os ser-
viços municipais de saúde em
dezembro, quase a metade (45,3
mil) teve o caso classificado
como suspeita de covid-19.

Neste ano, dos 119,8 mil ca-

sos identificados de síndrome
respiratória aguda grave
(SRAG), 205 (0,2%) do total,
foram confirmados como cau-
sados pelo vírus influenza. En-
tre estes 20, o que representa
9,8% do total, foram identifica-
dos como influenza A (H1N1),
quatro (3,8%) como influenza A
(H3), 134 (34,3%) como influ-
enza A não subtipado e 47
(19,9%)  e 47 (19,9%) como
influenza B.

Gripe no Rio de Janeiro
Um boletim divulgado na se-

mana passada pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou
para a presença do vírus influ-
enza A nos casos de SRAG da
população adulta e entre crian-
ças no estado do Rio de Janei-
ro. Segundo o Infogripe, bole-
tim da Fiocruz, havia risco de
importação do vírus para outros
grandes centros urbanos e des-
tinos turísticos.

Monitoramento
A Secretaria Municipal de

Saúde de São Paulo informou
que está coletando amostras das

pessoas que procuram os cen-
tros de saúde com SRAG, tanto
dos internados em unidades de
terapia intensiva, quanto dos que
procuram hospitais gerais e uni-
dades de atendimento ambulato-
rial.

O trabalho abrange a rede
pública e provada de saúde. As
amostras são encaminhadas para
o do Instituto Adolfo Lutz, res-
ponsável pela identificação do
vírus causador da doença e do
subtipo, em caso de influenza.
(Agencia Brasil)

Poupatempo fecha nas
vésperas e nos dias de

Natal e Ano Novo
Nas próximas duas sema-

nas, os postos do Poupatem-
po em todo o Estado estarão
fechados na sexta-feira e no
sábado (dias 24, 25 e 31 de
dezembro e 1º de janeiro de
2022), vésperas e celebrações
de Natal e Ano Novo.

As unidades reabrem em
seu horário habitual a partir de
segunda-feira, dia 27 de de-
zembro e 3 de janeiro de 2022.

O atendimento presencial
é realizado mediante agenda-
mento prévio de data e horá-
rio. Para isso, o cidadão pode

utilizar os canais digitais do
programa – portal
www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital
ou totens de autoatendimento.

O Poupatempo já oferece
cerca de 170 serviços eletrôni-
cos, que podem ser feitos 24
horas por dia, sete dias por se-
mana, com segurança e como-
didade. Entre as opções, estão
renovação de CNH, emissão do
Atestado de Antecedentes Cri-
minais, consulta de IPVA, car-
teira de vacinação digital con-
tra a Covid-19, entre outros.

Ipem-SP reprova 23% dos produtos
típicos das ceias de final de ano

O Ipem-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de São
Paulo), autarquia do Governo do
Estado, vinculada à Secretaria da
Justiça, e órgão delegado do In-
metro, que tem como objetivo
defender o consumidor, realizou
a operação “Boas Festas” na ter-
ça-feira, 14 de dezembro, nos
laboratórios da capital, Bauru,
Campinas e São Carlos, com a
finalidade de verificar os produ-
tos típicos das ceias de Natal e
Ano Novo.

Ao todo, foram verificados
31 produtos, sendo 7 (23%) re-
provados por diferença entre o
peso real e o indicado na emba-
lagem. Entre os itens avaliados
estavam panetones, frutas de
época, bebidas, bolos natalinos,
enfeites, papéis de presente, e
demais produtos do tema.

No laboratório da capital, fo-
ram examinados dez tipos de pro-
dutos, sem nenhuma reprovação.

Em Bauru, foram examina-

dos seis tipos de produtos, sem
nenhuma reprovação.

Em Campinas, foram exami-
nados sete tipos de produtos,
sendo reprovados dois (28%).

Em São Carlos, foram exa-
minados oito tipos de produtos,
sendo reprovados cinco (62%).
Confira a tabela com as irregu-
laridades, acesse https://
www.ipem.sp.gov.br/images/
07imprensa/ipem_na_midia/
i p e m _ n a _ m i d i a _ 2 0 2 1 /
IpemSP_OpBoasFestas2021
_resultado.pdf

Em 2020, a operação “Boas
Festas” ocorreu nos laboratóri-
os do Ipem-SP na capital, São
Carlos e São José do Rio Preto.
Ao todo, foram verificados 18
produtos, sendo 2 (11%) repro-
vados por diferença entre o peso
real e o indicado na embalagem.

Os produtos foram coletados
previamente pelos fiscais em
pontos de venda de pequeno,
médio e grande porte em todo o

Estado para serem avaliados nos
laboratórios do Ipem-SP.

“O objetivo da operação foi
verificar a fidelidade das indica-
ções de quantidade nas embala-
gens dos produtos, a fim de coi-
bir a comercialização de itens
que tragam em suas embalagens
informações em desacordo com
a legislação vigente”, explica o
superintendente do Ipem-SP,
Ricardo Gambaroni.

As empresas autuadas pelo
Ipem-SP têm dez dias para apre-
sentar defesa ao órgão. De acor-
do com a lei federal 9.933/99,
as multas podem chegar a R$
1,5 milhão.

Ipem-SP
O Ipem-SP é uma autarquia

vinculada à Secretaria da Justi-
ça e Cidadania do Governo do
Estado de São Paulo e órgão
delegado do Inmetro.

Com uma equipe de fiscali-
zação formada por especialistas
e técnicos, realiza diariamente,

em todo o Estado de São Paulo,
operações de fiscalizações ro-
tineiras em balanças, bombas de
combustíveis, medidores de
pressão arterial, taxímetros, ra-
dares, capacetes de motociclis-
tas, brinquedos, cadeiras de car-
ro para crianças, peças de rou-
pa, cama, mesa e banho, botijões
de gás, fios e cabos elétricos,
entre outros materiais e instru-
mentos.

Calibrações e verificações
em diversos instrumentos, entre
eles, termômetros, cronotacó-
grafos, hidrômetros e bafôme-
tros. É seu papel também defen-
der o consumidor para que este
leve para casa a quantidade exa-
ta de produto pela qual pagou.

Quem desconfiar ou encon-
trar irregularidades pode recor-
rer ao serviço da Ouvidoria, pelo
telefone 0800 013 05 22, de
segunda a sexta, das 8h às 17h,
ou enviar e-mail para:
ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

Tecnologia, Administração e
Enfermagem lideram o ranking do

Vestibulinho de 2022
As áreas de Tecnologia e de

Administração nas Escolas Téc-
nicas Estaduais (Etecs) continu-
am em alta entre os interessa-
dos em fazer o Ensino Integra-
do e, ao final de três anos, rece-
ber dois certificados, um pelo
Ensino Médio e outro pelo téc-
nico. Entre as opções de curso
técnico, Enfermagem mantém a
liderança no ranking.

Os cursos do Ensino Médio
Integrados ao Técnico – progra-
ma Novotec Integrado (M-Tec)
de Desenvolvimento de Siste-
mas e de Administração, da Etec
de Guarulhos, registraram os

maiores índices de candidatos
por vaga nessa modalidade:
22,85 c/v e 20,03 c/v, respecti-
vamente. Outras oito unidades
que oferecem esses cursos tam-
bém registraram demanda de
mais de 12 candidatos por vaga.

Com relação ao curso técni-
co de Enfermagem, a Etec Car-
los de Campos, da Capital, re-
gistrou procura de 27,40 candi-
datos por vaga. O curso também
teve grande concorrência em
outras 12 Etecs.

Novos itinerários
O Ensino Médio com ênfa-

se registrou as maiores deman-

das nas Etecs Doutora Ruth Car-
doso (São Vicente), 10,78 c/v, e
Lauro Gomes (São Bernardo do
Campo), 7,60 . Nas duas unida-
des, a maior procura foi pela
formação em Linguagens, Ciên-
cias Humanas e Sociais. Já o iti-
nerário em Ciências Biológicas,
Agrárias e da Saúde também
apresentou mais de 7 candidatos
por vaga nas unidades Albert
Einstein, na Capital, e Etec Dou-
tora Ruth Cardoso.

Os itinerários formativos
foram implantados pelo Centro
Paula Souza em 2018 para adap-
tar seus cursos à nova Base Na-

cional Curricular Comum
(BNCC), que entra em vigor em
caráter oficial em todo o País no
próximo ano letivo (2022).

O Vestibulinho para o primei-
ro semestre do próximo ano re-
gistrou o total de 267.969 inscri-
tos, enquanto o processo seletivo
para as Etecs do mesmo período
de 2021 alcançou o total de
229.247 candidatos. A lista para a
prova de aptidão será divulgada no
dia 3 de janeiro de 2022 e a clas-
sificação geral para os demais
cursos, em 10 de janeiro. A con-
vocação dos candidatos será pela
análise do histórico escolar.

A 16ª edição do RetomaSP
aconteceu na quinta-feira, 16
de dezembro, na cidade de Ara-
çatuba, no interior paulista. No
evento, o Poupatempo vai ofe-
recer atendimentos e orienta-
ções à população sobre os ser-
viços digitais e presenciais,
como solicitação da Carteira de
Trabalho Digital e do RG, neste
momento de retomada das ati-
vidades econômicas do estado.

As edições anteriores do
RetomaSP, nas cidades de Cam-
pinas, Presidente Prudente, São
Carlos, Franca, São José dos
Campos, Barretos, Marília,

Araçatuba recebe edição do RetomaSP
com diversos serviços gratuitos

Santos, Sorocaba, São José do
Rio Preto, Itapeva, Registro,
Bauru, Ribeirão Preto e Piraci-
caba, somaram 5 mil atendi-
mentos realizados pelo Poupa-
tempo, com agendamentos para
serviços de RG e CNH, aces-
sos aos totens, portal
(www.poupatempo.sp.gov.br) e
aplicativo Poupatempo Digital.

Em Araçatuba, o evento, co-
mandado pela Secretaria de De-
senvolvimento Econômico do
Estado, será gratuito e contará
com a oferta de qualificação,
emprego e renda para apoiar os
microempresários, desempre-

gados e outros cidadãos afeta-
dos pela pandemia da Covid-19.
A Prodesp, por meio do Pou-
patempo, terá uma tenda para
apresentar os canais do progra-
ma, além de disponibilizar um
totem de autoatendimento e
orientadores para auxiliar os
usuários na solicitação de ser-
viços digitais, como os do
Detran.SP, Educação,
Procon.SP, CDHU, Bolsa do
Povo (cadastro), Certificado de
Vacinação, serviços municipais,
entre outros.

Atualmente, as plataformas
digitais do Poupatempo dispo-

Rotas Cervejeiras oferecem cardápio
de viagens por São Paulo no verão

Com a chegada do verão, as
seis rotas cervejeiras do estado
de São Paulo entram no cardá-
pio do viajante que busca os sa-
bores e a tranquilidade do inte-
rior paulista. Destaque para as
regiões de Piracicaba, Serra da
Mantiqueira, Campinas, Soroca-
ba, Ribeirão Preto e Capital –
sendo que as duas últimas apre-
sentaram aumento de 55% e
40%, respectivamente, no nú-
mero de cervejarias em 2020.

Segundo o Anuário da Cer-

veja, do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Meio Ambien-
te, o estado de São Paulo teve
um crescimento de 550% no
número de fábricas entre 2017
e 2020. Com 285 estabeleci-
mentos, é o líder nacional no
ranking.

O mapeamento foi feito pela
Secretaria de Turismo e Viagens
do Estado. São diversas opções
entre cervejarias artesanais com
produtos e sabores locais, tours
guiados, degustação e até ofici-

nas sobre a fabricação da bebida.
É possível visitar e conhecer

também o processo das grandes
fabricantes, como Ambev, com
visitação em Campinas, Agudos,
Jaguariúna e Ribeirão Preto. A
Heineken abriu as portas da fá-
brica de Jacareí – primeiro tour
guiado da marca no Brasil.

Até 2023 mais uma cidade
paulista receberá uma marca fa-
mosa: a espanhola Estrella Ga-
lícia confirmou o investimento
de R$ 2 bilhões na construção

em Araraquara da 1ª fábrica fora
do país europeu.

O interior paulista reúne in-
gredientes favoráveis ao cresci-
mento da produção de cervejas:
famílias de imigrantes europeus,
disponibilidade de insumos,
principalmente água, produtores
preocupados com a qualidade e
frescor das geladas, aumento da
demanda por opções artesanais
e um calor que funciona como
incentivo, principalmente no
verão.

nibilizam cerca de 170 possi-
bilidades de atendimentos ele-
trônicos. A meta é chegar a 180
opções neste ano e a 240 até o
final de 2022.

Para participar do evento, é
necessário apresentar o com-
provante de vacinação físico ou
digital, que pode ser baixado
antecipadamente e depois aces-
sado pelo celular, por meio do
app Poupatempo Digital. Tam-
bém é obrigatório o uso de más-
cara durante todo o tempo,
além de respeitar os protoco-
los de distanciamento e medi-
ção da temperatura.

CÂMARA (São Paulo)
Conforme antecipado, foi reeleita toda a Mesa Diretora pra

2022, sendo que a única mudança foi Alfredinho no lugar de Ju-
liana (PT). O corregedor-geral também foi reeleito : Gilberti-
nho Jr. (PSC)

.
PREFEITURA (São Paulo)
214 dias de governo e Ricardo Nunes (MDB) comemora o

também palmeirense Bolsonaro (PL) prestigiá-lo fechando acor-
do pro Campo de Marte pagar quase toda a dívida da cidade com
a União

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Até o final de março 2022, prazo fatal pra deputados e depu-

tadas usarem a ‘janela da infidelidade’ pra cair pra dentro da le-
genda agora do Bolsonaro, o PL terá a maior bancada pras ree-
leições 2022

.
GOVERNO (São Paulo)
Finalmente o ex-governador Alckmin caiu fora do PSDB que

ajudou a fundar em 1988. Virou ‘algodão entre cristais’ entre o
Lula (dono do PT) e Kassab (dono do PSD). Dória comemora :
“já foi tarde”

.
CONGRESSO (Brasil)
O ex-prefeito paulistano Kassab é do ramo. A eleição do se-

nador (Minas) Anastasia ao Tribunal de Contas da União dá ao
dono do PSD mais um amigo num Tribunal que ajudou a Impedir
a Dilma (PT)

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Conforme antecipado por esta coluna de política, a passa-

gem de Bolsonaro por São Paulo chamou atenção pelo trata-
mento de candidato ao governo paulista dado ao ministro (Infra-
estrutura) Tarcísio

.
PARTIDOS (Brasil)
Seguem os históricos inconformados com a aproximação do

Lula (dono do PT) com o agora ex-tucano Alckmin, correndo
todos os riscos do que isso pode agregar de rejeição dos alinha-
dos e dos eleitores

.
JUSTIÇAS  (Brasil)
Bolsonaro - sem vacina contra Covid-19 - vai à posse do seu

cristão (evangélico) André no Supremo. Vai  apresentar apenas o
teste, ou o Barroso exigirá ‘passaporte’ das vacinações exigido
nas viagens ???

.
HISTÓRIAS
Câmara Brasileira do Livro tá confirmando a volta da Bienal

Internacional do Livro de São Paulo - que a pandemia Covid-19
impediu rolar fisicamente (2020) - pro mês de julho 2022. A do
Rio foi um sucesso

.
M Í D I A S
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. A coluna -
cesarneto.com - recebeu “Medalha Anchieta” (Câmara Munici-
pal - São Paulo) e “Colar de Honra ao Mérito” (Assembleia -
Estado de São Paulo)

.
Twitter @cesarnetoreal - Email cesar@cesarneto.com



Inflação desacelera em novembro
para todas as faixas de renda
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ONG pede
investigação sobre

crimes de guerra no
Afeganistão

A Anistia Internacional (AI) pediu na quarta-feira (15) uma
investigação sobre crimes de guerra cometidos pelos talibãs e a
morte de civis pelas forças de segurança afegãs e tropas norte-
americanas, sobretudo durante os combates antes da queda de
Cabul.

“Os meses que antecederam o colapso do governo de Cabul
(15 de agosto de 2021) estiveram marcados por repetidos cri-
mes de guerra e um constante derramamento de sangue cometi-
dos pelos talibãs, assim como por mortes causadas pelas forças
afegãs e norte-americanas”, disse a secretária-geral da Anistia
Internacional (AI), Agnés Callamard, em comunicado.

A organização de defesa dos direitos humanos, com sede em
Londres, diz, em relatório, que “à medida que os fundamentalis-
tas (talibãs) foram assumindo o controle do país, torturaram e
mataram membros de minorias étnicas e religiosas, antigos
membros das forças de segurança e simpatizantes do governo
afegão”.

A AI informa que no dia 6 de setembro (após a queda de Ca-
bul), os talibãs capturaram e mantiveram em cativeiro durante
dois dias cerca de 20 homens, numa ofensiva na província de
Panjashir, sem qualquer tipo de assistência, alimentos ou água.

De acordo com a organização, seis pessoas foram executa-
das pelos talibãs no mesmo dia, durante confronto para capturar
antigos colaboradores do governo deposto.

As testemunhas que falaram à Anistia Internacional disseram
que as pessoas abatidas no local não eram membros das forças
de segurança afegãs.

O comunicado cita ainda os acontecimentos do dia 29 de
agosto, quando ocorreu um ataque com drones, feito pelos Es-
tados Unidos e que matou dez pessoas, incluindo sete crianças,
em Cabul.

Mais 12 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em conse-
quência de oito tiros dados pelo Exército Nacional Afegão, no
mesmo dia, também na capital.

O uso de armas de combate em áreas povoadas por civis é
“indiscriminado” e pode constituir “crime de guerra”, acusa a
Anistia Internacional.

A secretária-geral da organização pediu que o Tribunal Penal
Internacional investigue os atos cometidos pelos militares dos
Estados Unidos e do Afeganistão “para que sejam apurados pos-
síveis crimes de guerra”.

“O povo afegão já sofreu demasiado, e as vítimas devem ter
acesso à Justiça e receber indenizações”, disse Agnés Callamard.

A organização pede aos talibãs e aos Estados Unidos que cum-
pram as obrigações e estabeleçam mecanismos claros e sólidos
para que os civis possam solicitar ajudas pelos danos sofridos
durante o conflito.

“As autoridades talibãs têm agora a mesma obrigação legal
de proporcionar reparações e devem abordar com seriedade to-
das as questões relacionadas com danos a civis”, concluiu Calla-
mard. (Agencia Brasil)

Ômicron propaga-se
pelo mundo em ritmo

sem precedentes,
alerta OMS

A nova variante do coronavírus, a Ômicron, já está presente
em 77 países e a alastrar-se a um ritmo sem precedentes. O alerta
é da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Vários países começam a adotar medidas mais restritivas para
conter o aumento de infecções.

Centro Europeu
O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças

(ECDC) considerou hoje que a Ômicron, nova variante do vírus
SARS-CoV-2, representa risco “muito elevado” e exige medidas
“urgentes e fortes”, de modo a proteger os sistemas de saúde.

Numa avaliação de risco atualizada e divulgada na quarta-fei-
ra, o ECDC diz que a Ômicron deverá suceder a Delta como a
variante dominante na União Europeia (UE) no início de 2022.
Já se assiste à transmissão comunitária dentro da Europa, e os
dados preliminares disponíveis não descartam “uma redução sig-
nificativa da eficácia das vacinas” contra essa estirpe.

Desse modo, e porque os países da UE ainda enfrentam o im-
pacto severo da variante Delta, “um novo aumento das hospitaliza-
ções poderá rapidamente sobrecarregar os sistemas de saúde”.

“Com base nas provas limitadas atualmente disponíveis, e
dado o elevado nível de incerteza, o nível global de risco para a
saúde pública, associado à emergência e propagação da Ômi-
cron, é avaliado como muito elevado”, diz o centro europeu, que
recomenda uma “ação urgente e forte” para reduzir a transmis-
são do vírus, “a fim de aliviar a já pesada carga sobre os sistemas
de saúde e proteger os mais vulneráveis nos próximos meses”.

Segundo o ECDC, é necessária “a rápida reintrodução e o re-
forço das intervenções não farmacêuticas” para reduzir a trans-
missão da Delta e retardar a propagação da Ômicron, mantendo
sob controle a carga sobre os cuidados de saúde. (Agencia Brasil)

EPS_FILTER_BUG

A inflação desacelerou para
todas as faixas de renda em no-
vembro. A constatação faz parte
da análise do Indicador de Infla-
ção por Faixa de Renda, divulga-
da na quarta-feira (15) pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). No segmento de
renda mais baixa, a taxa saiu de
1,35% em outubro para 0,65%
em novembro. Já para as famíli-
as de renda média e média-alta o
ritmo da queda foi menor e pas-
sou de 1,1% para 1,08%.

De acordo com o Ipea, ainda
que tenha ocorrido desacelera-
ção em novembro, a inflação
acumulada nos 12 meses para as
famílias que recebem menos de
R$ 1.808,79 atingiu 11%, o que
significa um percentual maior
que o das famílias que ganham
mais de R$ 17.764,49, que al-
cançaram 9,7% na inflação acu-
mulada em 12 meses.

As maiores pressões inflaci-
onárias no acumulado do ano fi-
caram com as famílias de renda
média-baixa, que têm rendimen-
tos mensais de R$ 2.702,88 a R$
4.506,47; e as de renda média
com rendimentos entre R$

4.506,47 e R$ 8.956,26. Para a
faixa de renda média-baixa, as
variações acumuladas ficaram
em 9,6% e na de renda média
foram de 9,5%.

Influências
Transporte e habitação fo-

ram os grupos que mais contri-
buíram para a alta inflacionária
das famílias de todas as faixas
de renda. A pressão nos transpor-
tes pode ser explicada pelos au-
mentos da gasolina (7,4%), do
etanol (10,5%), das tarifas de
ônibus interestadual (1,6%) e
dos transportes por aplicativo
(6,8%), além da variação nos
preços dos automóveis novos
(2,4%) e usados (2,4%). Na ha-
bitação, foram os reajustes de
energia elétrica (1,2%), do gás
de botijão (2,1%) e do gás en-
canado (2%), além dos aluguéis
(0,84%) e condomínios
(0,95%).

Para as famílias de renda
mais elevada, parte do impacto
inflacionário dos transportes foi
amenizada pelas quedas de 6,1%
das passagens aéreas e de 1,8%
do aluguel de veículos no seg-
mento de transportes. No entan-

to, a evolução dos serviços pes-
soais e de recreação, como hos-
pedagem (2,6%) e pacote turís-
tico (2,3%), contribuíram para
a inflação em novembro.

O segmento alimentos e be-
bidas contribuiu para aliviar a
inflação das famílias de renda
mais baixa. Houve quedas signi-
ficativas nos preços de itens im-
portantes na cesta de consumo,
como cereais (-3,2%), carnes (-
1,4%) e leite e derivados (-
1,5%). Outro fator que provo-
cou impacto e ajudou a diminuir
a pressão inflacionária em todas
as faixas de renda foi a deflação
de 3% dos artigos de higiene
pessoal.

Inflação
Para as duas faixas de menor

renda, a inflação de novembro
ficou abaixo da registrada no
mesmo mês de 2020. O motivo
é a melhora no desempenho dos
preços dos alimentos em 2021.
No ano passado ocorreram altas
expressivas dos cereais (4,9%),
tubérculos (16,2%), carnes
(6,5%) e óleos e gorduras
(6,5%). Em movimento contrá-
rio, a piora da inflação corrente

para as famílias de renda mais alta
vem dos reajustes mais modes-
tos, em 2020, da gasolina (1,6%),
do óleo diesel (1,6%) e dos au-
tomóveis novos (1,1%), além da
queda dos produtos de informá-
tica (-1%) e dos gastos com hos-
pedagem (-0,4%), em relação
aos registrados neste ano.

Doze meses
Na avaliação do Ipea, os acu-

mulados nos últimos 12 meses “já
revelam uma leve desaceleração
da inflação para as faixas de renda
mais baixa”. No entanto, nos seg-
mentos de maior renda seguem
em trajetória de elevação.

“Enquanto os reajustes da
energia elétrica (31,9%) e do
gás de botijão (38,9%), aliados
à alta dos alimentos no domicí-
lio (9,7%), explicam o compor-
tamento da inflação em 12 me-
ses para as classes de menor ren-
da, os aumentos dos combustí-
veis (52,8%), das passagens aé-
reas (36,6%) e dos serviços de
recreação (8,6%) contribuíram
fortemente para a pressão infla-
cionária nas faixas de renda mais
alta”, informou o Ipea. (Agencia
Brasil)

CNI diz que economia deve
crescer 1,2% em 2022

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) projeta cresci-
mento de 1,2% para a economia
brasileira em 2022, a partir da
“superação parcial de problemas
conjunturais, como inflação,
emprego e normalização das ca-
deias globais de valor a partir do
segundo semestre do ano”. A
previsão está no documento
Economia Brasileira: 2021-
2022, divulgado na quarta-feira
(15), em Brasília.

Para a entidade, a atividade
econômica também deve se be-
neficiar da normalização da de-
manda por serviços prestados às
famílias, o que ainda está abaixo
do nível pré-pandemia, e também
alguns setores industriais deman-
dados ainda em 2021, principal-
mente aqueles ligados a investi-
mentos, como a cadeia da cons-
trução civil e de bens de capital.

Já em um cenário mais pes-
simista, a previsão é de expan-
são do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços
produzidos no país) em 0,3%
em 2022. No cenário otimista,
o Brasil crescerá 1,8%.

Para 2021, a CNI calculou
alta de 4,7% na atividade econô-
mica. “A estimativa é menor do
que o esperado no início do ano,
devido às constantes quedas na
indústria ocorridas no segundo
semestre”, explicou, em comu-
nicado.

Segundo a confederação, a
expansão do PIB neste ano re-
verte a queda de 4,1% em 2020,
mas o resultado não significa
que os problemas acentuados
pela crise e os desafios estrutu-
rais do país tenham sido supera-
dos. “Há perda de ritmo da ativi-
dade econômica e as perspecti-
vas para o próximo ano não são

muito animadoras”, explicou.
Entre os fatores conjunturais

desfavoráveis, a CNI destaca a
inflação elevada, com conse-
quentes altas nas taxas de juros,
o alto endividamento das famí-
lias, o desemprego, a escassez
de insumos e matérias-primas e
os custos de energia em eleva-
ção. Além disso, para a entida-
de, ainda há incertezas sobre o
andamento da pandemia e o te-
mor de algum retrocesso, como
ocorre atualmente na Europa.

Indústria de transforma-
ção

A CNI estimou um cresci-
mento de 5,2% da indústria de
transformação em 2021. Ao lon-
go deste ano, o PIB desse setor
assumiu trajetória em razão da
escassez e alta do preço de in-
sumos e de matérias-primas.
Para o ano que vem, a expectati-
va é de um aumento gradual do
emprego que, com a desacele-
ração da inflação e o Auxílio
Brasil, deve minimizar o pro-
cesso de perda de poder de com-
pra por parte das famílias.

Além disso, a partir da segun-
da metade de 2022, a previsão é
de regularização nas cadeias de
suprimentos. Para a CNI, a des-
valorização do real também será
benéfica para a indústria brasi-
leira, com incentivos às expor-
tações e à substituição de impor-
tações no mercado doméstico.
A entidade estimou que a taxa de
câmbio terminará 2022 em R$
5,60, o mesmo patamar do fim
de 2021. Em um cenário base, a
indústria de transformação deve
crescer 0,5% em 2022.

A previsão da CNI é de saldo
comercial positivo em 2021, de
US$ 58,9 bilhões, alta de 16,9%
em relação à 2020. Segundo ela,

as exportações são puxadas ma-
joritariamente pelos preços, so-
bretudo de commodities, enquan-
to as importações mostram cres-
cimento generalizado em volume.

As estimativas para exporta-
ções e importações são, respec-
tivamente, de US$ 278,4 bilhões
(alta de 33,1% em relação a
2021) e US$ 219,5 bilhões (alta
de 38,2%).

“Para 2022, a normalização
do fornecimento de insumos e
matérias-primas e a taxa de câm-
bio real, ainda bastante desvalo-
rizada, darão fôlego às exporta-
ções brasileiras e estimularão
um processo de substituição de
importações. A CNI projeta que
as exportações alcancem US$
280 bilhões ano que vem, pata-
mar um pouco superior ao de
2021”, informou a confedera-
ção.

Inflação e emprego
Na avaliação da CNI, a con-

tinuidade do aumento da taxa
básica de juros, o desemprego
ainda elevado, as despesas pri-
márias do governo federal em
queda real, a atividade econômi-
ca moderada e estabilidade nos
preços dos combustíveis devem
fazer com que a inflação desa-
celere. Para 2022, a instituição
espera uma inflação de 5%, pró-
ximo do teto da meta de infla-
ção. A meta definida pelo Con-
selho Monetário Nacional
(CMN) é de 3,5%, com margem
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para baixo.

“Esse cenário considera que
não devem ocorrer novas alte-
rações nas regras fiscais, que
poderiam elevar a inflação, por
meio da depreciação do real”,
explicou a Confederação Naci-
onal da Indústria.

Neste ano, ela estima que o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), que
mede a inflação oficial do país,
deve desacelerar , moderada-
mente, em dezembro e fechar
2021 em 10,3%. Em novembro,
o IPCA foi de 0,95%, abaixo do
observado em outubro de 2021,
de 1,25%. A inflação acumulada
no ano é de 9,26% e de 10,74%
em 12 meses.

Massa de renda real
Para a CNI, o número de pes-

soas ocupadas continuará cres-
cendo e massa de renda real
deve começar a se recuperar a
partir do segundo semestre do
ano que vem, em resposta à que-
da da inflação. “Para 2022, es-
pera-se continuidade na recupe-
ração do consumo e do empre-
go nos serviços prestados às fa-
mílias, como transporte, aloja-
mento e alimentação, associado
ao aumento da circulação de
pessoas”, projetou a entidade.

A expectativa é de que, na
segunda metade de 2022, quan-
do a recuperação de serviços
estiver próxima do nível de pré-
pandemia, a atividade industrial
esteja mais aquecida.

“No entanto, há um contin-
gente populacional relevante que
deve voltar a integrar a força de
trabalho nos próximos trimes-
tres. Assim, mesmo com a con-
tinuidade do crescimento da po-
pulação ocupada, o retorno des-
sas pessoas ao mercado de tra-
balho manterá a taxa de desem-
prego pressionada para cima ao
longo de 2022”, explicou a con-
federação, projetando que a taxa
de desocupação média deverá
ser ligeiramente inferior à de
2021, ficando em 13%. (Agen-
cia Brasil)

Após período de quedas,
confiança do comércio volta a

subir, diz CNC
Depois de três quedas men-

sais seguidas, os comerciantes
voltaram a apresentar otimismo
no final do ano. O Índice de Con-
fiança do Empresário do Comér-
cio (Icec) apurado pela Confe-
deração Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) subiu 0,3% em dezem-
bro, acumulando alta de 10,9%
em 2021.

Na série dessazonalizada, o
Icec atingiu 120,3 pontos e per-
maneceu dentro da zona de satis-
fação (acima dos 100 pontos), ní-
vel próximo ao registrado em abril
de 2020 (120,7), período do iní-
cio da pandemia de covid-19. A
elevação, no entanto, não conse-
guiu compensar a queda de 13,2%
registrada no ano passado.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, lembrou que
este ano o índice apresentou
queda em 8 dos 12 meses, re-
fletindo a oscilação da confian-

ça empresarial em conformida-
de com a performance do mer-
cado.

“Foram dois períodos pro-
longados de diminuição: os pri-
meiros cinco meses e depois o
trimestre de setembro a novem-
bro. A terceira onda da pandemia;
dólar e preços altos; juros cres-
centes; baixa capacidade de rea-
ção do mercado de trabalho; e
expectativas com o novo progra-
ma de transferência de renda se
encaixam no quadro de incerte-
zas que influenciaram o cená-
rio”, avaliou, em nota, Tadros.

Expectativas e cautela
Entre os três componentes

do Icec, apenas Condições Atu-
ais do Empresário do Comércio
apresentou redução, de 2,3%,
puxado para baixo pelo subíndi-
ce Economia, que registrou que-
da de 5,1%. Já Intenções de In-
vestimento cresceu 1,4%; e Ex-
pectativas do Empresário do

Comércio, 1,2%.
O economista da CNC res-

ponsável pela pesquisa, Antonio
Everton, destacou que o cresci-
mento da confiança do comér-
cio em dezembro pode estar re-
lacionado às expectativas de
consumo nas festas de fim de
ano. No entanto, os números da
pesquisa e o baixo percentual de
aumento do Icec mostram pru-
dência do planejamento empre-
sarial.

“Apesar das perspectivas de
que boa parte do 13º salário seja
direcionado para o consumo, é
importante considerar que as
famílias estão bem endividadas
e, simultaneamente, as pressões
sobre custos de produção do
setor , como energia elétrica,
fretes, produtos mais caros e o
recente aumento dos juros re-
querem atenção, sobretudo, para
a gestão dos estoques”, afirmou
o economista. (Agencia Brasil)

IGP-10 recua
0,14% em
dezembro

O Índice Geral de Preços –
10 (IGP-10) registrou deflação
(queda de preços) de 0,14% em
dezembro deste ano. A taxa é in-
ferior à observada em novembro
deste ano, que teve inflação de
1,19%, e em dezembro de 2020,
com inflação de 1,97%.

Segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV), o indicador acumu-
lou taxa de inflação de 17,30% em
12 meses, abaixo dos 24,16% de
dezembro de 2020.

O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA), que mede o
atacado, teve deflação de 0,51%
em dezembro. Em novembro,
foi registrada inflação de 1,31%.
O Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC) também
teve queda na taxa de novembro
para dezembro, mas continuou
registrando inflação, ao passar
de 0,95% para 0,54%.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede o va-
rejo, por outro lado, teve alta na
taxa, ao subir de 0,79% em no-
vembro para 1,08% em dezem-
bro. (Agencia Brasil)



Silical Mineração e 
Participações S.A.

CNPJ/MF nº 34.820.753/0001-65 - NIRE 35.300.395.964
Edital de Convocação 

Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas convocados a participar da Assem-
bleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada 
no dia 27/12/2021, às 10h, em 1ª convocação, na Aveni-
da Paulista, nº 1.842, Edifício Cetenco Plaza, Torre Norte, 
2º andar, conjuntos 25/28, Bairro Cerqueira César, CEP 
01310-923, na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, para deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da 
sede da Companhia. São Paulo/SP, 15.12.2021.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capit al do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem e interessar possa que, por ESPÓLIO DE DELMITO LOPES,
ELVIRA LOPES, VANDERLEI LOPES, DELMIRO LOPES JUNIOR e EDUARDO
ROBERTO LOPES, foi apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente
prenotado sob nº 828.315 em 06 de junho de 2021, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931
de 02/08/2004, pleitearam a retificação administrativa de área do imóvel situado na
Rua Visconde de Guaratiba nº 39, transcrito sob nº 125.005, nesta Serventia Predial.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é
expedido o presente edital, pelo qual convoco o Sr. Renato Tadeu Ranaudo, herdeiro
dos espólios de Américo Ranaudo  e s/mr. Therezinha Ranaudo, brasileiros, proprietários
do imóvel situado na Rua Coronel Domingos Ferreira nº 231, matriculado sob nº
42.476 neste Registro, desconhecido pela requerente, notifico também todos os
demais terceiros interessados, para, querendo, apresentar impugnação ao presente
pedido retificatório. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado,
que deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação
deste, que será levado a efeito por dois dias consecutivos em jornal de grande
circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a
aludida retificação, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 14 de dezembro
de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1029119-19.2019.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BALBAS CONSTRUÇÃO E EEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GERALDO 
ALVARENGA FILHO, RICARDO RIZZO OLIVEIRA, KENJI TSUCHIDA, Condomínio Edifício Bariloche, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcelo Perin e Patricia Gobbo Perin 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Aratuipe, 180, apto. 91, CEP: 
03357-060, 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.                                                                         [15,16] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1052647-82.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Aniceto Alberto Desbanca, TEREZINHA CELIA MESQUITA DESBANCA, Esp. de Paris Belluomini, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Antônio Luiz 
Leite e Roseneide Gomes dos Santos Leite ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre Rua Werner 
Von Siemens n. 114, casa n. 2, Lapa, São Paulo-SP, CEP: 05069-010, 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.                       [15,16] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1077484-80.2014.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direi-
to da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian Labruna Catapani,na forma da Lei,etc. 
FAZ SABER a(o) Elias Helcer,HELENA HELCER,Aizik Helcer,Milreille Helcer,Alzira Pignotti,Albertino Franco Nunes Viveiros,Luiz 
Lafaete Squinzari,Meire Picilli Squinzari,Norberto Rocco, Ida Chiarelli Rocco, Conceição Pumeda Perez Viveiros, Albertino Franco 
Nunes Viveiros,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
ELDIVAN GOMES DA ROCHA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Prof 
Clovis Ribeiro,254,lote 11,quadra 13,Jd Santa Maria,Sao Paulo/SP,CEP:02561-070,alegando posse mansa e pacífica no prazo le-
gal.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.       [15,16] 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s)
mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/
11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias,contados
de 14/12/2021  , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução,
o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51046 -  CONTRATO: 997683024519 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA VIRIATO LEAO DE MOURA ( ESTRADA DE
PARELHEIROS ), 169, Nº 1289,
APARTAMENTO 110, TERREO , BLOCO 4 , RESIDENCIAL VILA SAO JOSE
, 32º SUBDISTRITO DE CAPELA DO SOCORRO , VILA SAO JOSE, SAO
PAULO - SP, CEP: 04836-901
ADILSON DOS SANTOS , BRASILEIRO , TORNEIRO MECANICO , CPF:
948.153.808-72, CI: 17686729 Casado(a) COM  NANCI FERREIRA DIS
SANTOS, BRASILEIRA ,DO LAR, CPF: 014.348.558-
05 CI: 1476425 E ESPOLIO JOAO ALVES DA CONCEICAO, BRASILEIRO,
SOLTEIRO, PRENSISTA, CPF 935.246.688-87 CI: 9470381

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de
Cobrança:

EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato
habitacional firmado com a CAIXA
Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo
Ed. São Marcus
70070-902 Brasília - DF
Telefone: (31) 2105-7634
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Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1117269-73.2019.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz
de Direito da 8ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Rodolfo Bomm Nunes
CPF: 106.909.928-74, que Escola Domus Sapientiae Ltda CNPJ: 50.596.980/0001-05 ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 36.780,98 (Novembro/2019), referente ao
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 16/09/2016.
Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
será o requerido considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 04/11/2021. 16 e 17/12

3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.
PROCESSO Nº 1013303-25.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) 1- JOSÉ ALVES VIANA, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 3.100.338-2- SSP/SP, CPF
334.106.238-68, 2- HELIO WALTER LACORTE RODRIGUES, Brasileiro, Casado, Eletricista, RG 02.770.751-
9-SSP/SP, CPF 192.769.748-49, 3- TEREZA RODRIGUES, Brasileira, Casada, RG 08.857.760-0-SSP/SP,
CPF 084.210.388-00, e 4- HILDA GONÇALVES VIANA, Brasileira, Casada, RG 13.043.204-0-SSP/SP, CPF
324.604.998-09, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Genivaldo Moura
Bispo, objetivando uma adjudicação compulsória em face dos réus, relativa ao imóvel descrito como “Um
Prédio e seu respectivo terreno, situado à estrada de Cumbica, PARTE DOS LOTES 26 E 27, DA QUADRA
16. da ViIa Robertina, no Distrito de Ermelino Matarazzo, com a área de 84 metros quadrados, medindo 07
metros de frente para a referida estrada, por 12 metros da frente aos fundos, de forma retangular, confinando
de ambos os lados e nos fundos com os proprietários ou sucessores dista 7 metros da esquina da rua
particular”. Que dito imóvel encontra-se cadastrado como Contribuinte nº 111.459.0037-1, Matrícula nº 106.229
do 12º C.R.I./SP-Capital, tendo em vista a quitação do preço conforme contratados. Encontrando-se os réus
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 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,
apresentem resposta(s). Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo-SP J - 16 e 17/12

3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.
PROCESSO Nº 1010583-51.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) SOLANGE SANTOS MARTINS NUNES, Brasileira, Divorciada, Comerciante, RG
183090895, CPF 064.138.458-05, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Espólio de José Afonso Pereira da Silva, objetivando uma adjudicação compulsória em face dos réus, relativa
ao imóvel situado na Rua Padre João de Castro e Costa nº. 447, alto da Ponte Rasa, São Paulo - SP, objeto
da Matrícula nº 107.137 do 12º C.R.I./SP-Capital e do Contribuinte:- 111.111.0242-1, tendo em vista a quitação
do preço, conforme narrado na inicial e documentos anexos aos autos. À causa foi atribuído o valor de R$
74.444,00 (Jul/2019). 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 contestada a ação, a ré será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 16 e 17/12

9ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS Processo nº 0033015-
19.2021.8.26.0100. O Dr. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, Juiz da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível
- SP. Faz Saber a ANDRESSA LOPES BORGES, inscrita no CPF/MF nº. 312.480.418-01, que Centro
Educacional e Cultural Civitatis S/s Ltda, ação ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando
a ré em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis
supra, pague o débito de R$ 21.874,14 (11/2016), a ser atualizado, sob pena de mult a de 10%, além de
honorários advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens.
Afixado e Publique-se na forma da lei. São Paulo-SP. J - 16 e 17/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1006656-80.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a E-Commerce Log Logística Ltda. CNPJ 
07.478.535/0001-11,que Centro de Oftalmologia Especializa-
da S/C Ltda ajuizou ação declaratória,objetivando seja julgada 
procedente, para declarar a inexigibilidade do título duplicata 
de PR, contrato nº 0265004094015791142670, no valor de R$ 
6.250,00,condenando a Ré ao pagamento das custas e des-
pesas processuais,e honorários advocatícios.Estando a ré em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 
dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, 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. [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1007648-44.2019.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Aziz Farah Elias, Hadla Milan Elias, Fariz Farah Elias, Horttencia Succar Elias, Edificios 
Rosas, na pessoa de seu sindico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que EDUARDO BENEDITO CURTOLO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
sobre imóvel uma garagem de numero 15, situado na Rua Jacintos n° 372, e pertence ao proprietário do apartamento 43, Vila 
Mirandópolis, São Paulo-SP, CEP: 04049-050, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese 
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.                                         [16,17] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE CECÍLIA ABDELNUR MAR-
TINS, REQUERIDO POR MARIA CECÍLIA MARTINS E OUTRO - 
PROCESSO Nº1089757-81.2020.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 7ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero 
Coimbra,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos que o presen-
te edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por  sen- 
tença proferida em 23/07/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO 
de CECÍLIA ABDELNUR MARTINS,CPF 072.735.538-40, decla-
rando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmen-
te os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Cecília Martins, 
CPF 084.501.798-58. O presente edital será publicado por 
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da 
lei.NADA  MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 09 de setembro de 2021.                          [16,27,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1089993-72.2016.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian Labruna Catapani,na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) R.Reid Construções Ltda., RESIDENCIAL MORADAS DO YPÊ, sindico Johnnata Santos Costa, Eliane Santos 
da Costa Souza, Leila Aparecida de Sousa Silva, Ivanildo dos Santos Bastos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Washington Luis Pereira dos Santos e Sandra Oliveira Leite dos 
Santos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Antônio Ambuba, nº80 
casa 108, Parque Munhoz, Santo Amaro, São Paulo - SP, CEP 05782-370, 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.   [16,17] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANA MARIA MOTA 
CALEIRO E WILD VEIGA REQUERIDA POR ALBERTO WILD VEIGA - PROCESSO Nº 1117224-35.2020.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RICARDO 
CUNHA DE PAULA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 13/08/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO ANA MARIA MOTA CALEIRO E WILD VEIGA, RG 3.597.422-
9, CPF 57896127849, com endereço à Pará, 21, Apto 91, Consolação, CEP 01243-020, São Paulo - SP, nascida em 
10/05/1947, filha de Waldemar César Caleiro e Irene Mota Caleiro, portadora de Demência da doença de Pick, Frontotemporal 
(CID-10 F02.0), afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe 
curador ALBERTO WILD VEIGA, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 2.464.123-6, CPF 00237868849, com endereço à Rua 
Para, 21, Apto 91, Consolação, CEP 01243-020, São Paulo - SP O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo - SP, aos 15/09/2021.       [16,17] 

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal
ODIASP

Anvisa amplia ações para verificar
comprovação vacinal em fronteiras

Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021PÁGINA 4

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... os representantes da Syngenta Proteção de Cultivos LTDA,

Sibele Kamphorst e Tiago Noronha, coordenadora e gerente de
assuntos públicos da empresa, respectivamente, estiveram, na
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Pau-
lo. Recebidos pelo secretário Itamar Borges e o secretário-executi-
vo, Francisco Matturro, os representantes da empresa assinaram
um protocolo de intenções para o desenvolvimento de programas,
projetos e ações voltados à promoção da sustentabilidade, à ges-
tão da propriedade rural, organização rural e aumento da rentabili-
dade no campo. A capacitação será promovida pela Syngenta Pro-
teção de Cultivos LTDA em parceria com a Coordenadoria de De-
senvolvimento Rural Sustentável (CATI/CDRS) e levará do técni-
co ao produtor rural conhecimento nas áreas de hortifruti, olericul-
tura e milho, com o objetivo de promover boas práticas agrícolas
na utilização de tecnologias de sementes e proteção de cultivo;
produção sustentável e qualidade dos produtos agrícolas.”...

* O que são as boas práticas agrícolas?
* É importante a organização rural?
* A rentabilidade aumenta?

É muito importante a promoção da sustentabilidade, melhorar
a gestão da propriedade, também ter mais organização rural, pro-
curar melhorar a rentabilidade. As boas praticas agrícolas são muito
importantes para que tudo isso aconteça. Essa parceria da Secre-
taria da Agricultura com a Syngenta é realmente legal porque pro-
duz tudo isso e a torna possível na prática através da instrução.
Matérias como a promoção da sustentabilidade, gestão de propri-
edade, organização rural, rentabilidade, vem de encontro ao que o
produtor rural quer e necessita. Também é importante para o meio
ambiente e para todos.

- Por hoje é isso. Boa semana, forte abraço com paz, saúde e
harmonia. Até a próxima palavra Brasiliana.

O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, Itamar Borges e os representantes da Syngenta
Proteção de Cultivos LTDA

F
ot

o/
R

ep
ro

du
çã

o 
/I

nt
er

ne
t

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e a Po-
lícia Federal iniciaram na quarta-
feira (15) uma operação conjun-
ta visando ampliar as ações de
verificação do comprovante va-
cinal de pessoas que ingressam
no Brasil pelas fronteiras terres-
tres com a Argentina e o Para-
guai.

Segundo a Anvisa, serão
instaladas barreiras para contro-
le de fluxo na Ponte da Amizade
(que liga Foz do Iguaçu com a
Ciudad del Este, no Paraguai); e
na Ponte Tancredo Neves (Pon-
te Internacional da Fraternidade,
ligando Foz do Iguaçu a Puerto

Iguazú, na Argentina).
“Conforme decisão cautelar

do Supremo Tribunal Federal
(STF), proferida pelo ministro
Luís Roberto Barroso, viajantes
brasileiros ou estrangeiros que
residem no Brasil e que deixem
o território nacional a partir des-
ta quarta-feira, 15 de dezembro,
deverão apresentar a compro-
vação de que estão completa-
mente imunizados para regres-
sar ao território nacional”, jus-
tifica, em nota, a Anvisa.

Ela esclarece que o ciclo va-
cinal só é considerado comple-
to “mediante a aplicação de duas
doses ou dose única de imuni-

zante registrado pela Anvisa,
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) ou pela autorida-
de sanitária do país no qual o
viajante foi imunizado, desde
que cumprido o prazo posterior
necessário para a imunização (em
média 14 dias para a maioria das
vacinas disponíveis mundial-
mente)”.

Fiscalização
Nesse sentido, a apresenta-

ção do certificado de vacinação
é “requisito migratório” e, por-
tanto, configura-se como “obje-
to de fiscalização” pelos diver-
sos órgãos que atuam nos pon-

tos de entrada brasileiros.
Ainda de acordo com a agên-

cia, estão isentos da apresenta-
ção do comprovante de vacina-
ção os residentes fronteiriços
das chamadas “cidades gême-
as” – cidades cujos territórios
fazem divisa com países vizi-
nhos. Para tanto, é necessário
que esses residentes compro-
vem sua condição apresentan-
do algum comprovante de ende-
reço.

Trabalhadores de transpor-
te de cargas também estão isen-
tos de apresentar o comprovan-
te de vacinação. (Agencia Bra-
sil)

O Ministério da Saúde divul-
gou na quarta-feira (15) um co-
municado alertando para men-
sagens falsas por e-mail utilizan-
do como gancho o argumento
de envio do certificado de vaci-
nação contra a covid-19.

O ministério ressalta que
não disponibiliza esse tipo de
comprovação por e-mail para
nenhum usuário do Sistema
Único de Saúde (SUS). A úni-
ca forma de obter o certifica-
do de vacinação para a covid-
19 é por meio do aplicativo
ConecteSUS ou de sua versão
web.

Em razão da invasão na base
de dados do Ministério da Saú-
de, o aplicativo ainda não está
com a emissão de certificados

Ministério da Saúde
alerta para golpes por

e-mail
normalizada. Em nota, a pasta
informou que “está agindo para
restabelecer o mais rápido pos-
sível os sistemas para registro
e emissão dos certificados de
vacinação”, mas não informou
quando o serviço estará dispo-
nível novamente.

O aplicativo ConecteSUS
pode ser baixado em qualquer
loja de app, como Play Store ou
Apple Store. Nele, o cidadão
que se cadastrar pode acessar
os dados de vacinação, inclu-
indo o exigido no contexto da
pandemia do novo coronavírus
(covid-19) por alguns estabe-
lecimentos. O certificado fica
disponível apenas para quem
completar o ciclo vacinal.
(Agencia Brasil)

Os quatro condenados no
caso da Boate Kiss se apresenta-
ram à Justiça e serão encaminha-
dos para unidades prisionais no
Rio Grande do Sul e em Santa Ca-
tarina. Dois procuraram o Judiciá-
rio na terça-feira (14) e outros dois
na manhã da quarta-feira (15), após
o ministro do Supremo Tribunal
Federal Luiz Fux ter cassado o
habeas corpus preventivo deferi-
do pelo Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul.

O incêndio da Boate Kiss
ocorreu em 2013, na cidade de
Santa Maria (RS). No total, 242
pessoas morreram e 636 ficaram
feridas. O incidente se deu por
causa do uso de recursos piro-
técnicos pela banda que se apre-
sentava no local.

Elissandro Callegaro Spohr,
ex-sócio da Boate Kiss, ficará pre-

Condenados no caso
da Boate Kiss se

apresentam à Justiça
so na Penitenciária Estadual de
Canoas 1. Mauro Londero Hoff-
mann, também ex-sócio, se apre-
sentou ao Presídio de Tijucas, em
Santa Catarina. E Marcelo de Je-
sus dos Santos e Luciano Boni-
lha Leão, respectivamente voca-
lista e produtor musical da ban-
da que se apresentava no dia do
incêndio, foram encaminhados
para o presídio da cidade de São
Vicente do Sul.

Após a sentença do Tribunal
do Juri, o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul concedeu o ha-
beas corpus para que os condena-
dos recorressem em liberdade. O
juiz determinou as penas de 22 anos
e seis meses de prisão para Elis-
sandro; 19 anos e seis meses para
Mauro Hoffmann, e de 18 anos
para Marcelo de Jesus e Luciano
Bonilha. (Agencia Brasil)

Cade aprova compra da Unidas
pela Localiza com restrições

Num julgamento apertado, o
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) aprovou,
com restrições, a compra da lo-
cadora de veículos Unidas pela
Localiza. As empresas assinaram
um acordo e terão de vender ati-
vos, inclusive uma das marcas,
para reduzir a concentração de
mercado.

Os termos do acordo são si-
gilosos e não foram divulgados
pelo Cade. A fusão das locado-
ras foi aprovada por 3 votos a 2.
Votaram a favor da operação a
relatora, Lenisa Prado; o presi-
dente do Cade, Alexandre Cordei-
ro Macedo, e o conselheiro Luiz
Hoffmann.

Os conselheiros Sérgio Ra-

vagnani e Paula Azevedo vota-
ram contra, alegando que o acor-
do de venda seria insuficiente
para reduzir os riscos provoca-
dos pela concentração de merca-
do da nova empresa. O conse-
lheiro Luis Braido declarou-se im-
pedido e não participou do jul-
gamento. Com o julgamento em-
patado por 2 a 2, coube ao presi-
dente do Cade votar a favor e
desempatar o processo.

Em setembro do ano passado,
a Localiza anunciou a compra da
Unidas. O negócio geraria uma em-
presa com concentração de 72% no
mercado de aluguel de carros no
Brasil, caso o Cade não tivesse im-
posto condições. Com valor de
mercado de mais de R$ 50 bilhões, a

nova companhia teria frota de 470
mil veículos no Brasil e em vários
países da América Latina, sem o
acordo de vendas.

O Cade analisava o caso des-
de janeiro. Na decisão, o presi-
dente do órgão informou que as
medidas para evitar a concentra-
ção de mercado são suficientes
para manter a concorrência no
setor. “A operação pós-acordo e
sem remédios eleva a participa-
ção da nova empresa para 50% e
com os remédios para abaixo de
50%”, destacou Macedo. Esse
percentual considera a participa-
ção nos mercados de aluguel de
veículos e de terceirização de fro-
tas para empresas.

Ao votar contra a operação,

a conselheira Paula Azevedo dis-
se que o acordo de vendas difi-
cilmente conseguirá manter a
concorrência nesses dois merca-
dos. “À insuficiência dos remé-
dios, somam-se ainda, em desfa-
vor à aprovação da operação, a
inexistência de eficiências com-
provadas e a fragilidade – ou
mesmo ausência – de racionali-
dade econômica na operação”,
declarou.

Órgão responsável por moni-
torar e assegurar a competição de
mercado, o Cade tem, como obje-
tivo, manter a concorrência para
impedir abusos econômicos pro-
vocado pela concentração de
mercado de grandes
empresas. (Agencia Brasil)
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1. Data, Hora e Local: 30.11.2021, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Ave-
nida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 08, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 
2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpri-
das as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: 
Dispensados os avisos em face da presença da Acionista detentora da totalidade do capital 
social da Companhia, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Wal-
do Edwin Pérez Leskovar e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) a alteração do nome, do objeto social, do endereço e do prazo de duração da Com-
panhia, com a consequente alteração dos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º do Estatuto Social; (ii) o au-
mento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Esta-
tuto Social; (iii) alteração do Artigo 16 do Estatuto Social; (iv) a alteração dos jornais em 
que a Companhia realiza suas publicações legais; e (v) a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. 6. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital social da 
Companhia, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, 
como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a alteração do nome da Companhia 
para Concessionária do Aeroporto da Pampulha S.A. e, consequentemente, alterar 
o Artigo 1º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação; “Artigo 1º. 
Concessionária do Aeroporto da Pampulha S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anô-
nima, que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicá-
veis.” 6.3. Aprovar a alteração do objeto social da Companhia e, consequentemente, alterar 
o Artigo 2º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º. A 
Companhia tem por objeto social específi co e exclusivo, a prestação de serviços públicos, 
sob o regime de concessão, para a fi nalidade exploração, ampliação e manutenção da in-
fraestrutura aeroportuária do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade (SBBH) – Aeroporto 
de Pampulha, nos termos defi nidos no Contrato de Concessão objeto do Edital de Leilão nº 
001/2021, a ser celebrado com o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA (“Contrato de Concessão”).” 6.4. Aprovar a alte-
ração do endereço da sede da Companhia da Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º an-
dar, sala 08, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP para Praça Bagatelle, nº 204, São Luiz, 
31270-705, Belo Horizonte/MG e, consequentemente, alterar o Artigo 3º do Estatuto Social, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro 
na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Praça Bagatelle, nº 204, São Luiz, 31270-705, poden-
do, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir ou extinguir sucursais, fi -
liais, agências, departamentos, escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos 
em qualquer parte do território nacional.” 6.5. Aprovar a alteração do prazo de duração da 
Companhia e, consequentemente, a alterar o Artigo 4º do Estatuto Social, que passará a vi-
gorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. A Companhia tem prazo de 30 anos contados a 
partir da data de efi cácia do respectivo Contrato de Concessão ou o necessário ao cumpri-
mento de todas as obrigações decorrentes do Contrato de Concessão.” 6.6. Aprovar o au-
mento do capital social da Companhia, no valor de R$ 53.638.411,00 com a emissão de 
53.638.411 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem totalmente 
subscritas e integralizadas até 31/12/2022, por sua única acionista, a Companhia de Partici-
pações em Concessões (“CPC”), conforme boletim de subscrição anexo à presente Ata 
(Anexo I), passando o capital social da Companhia de R$ 10.000,00 para R$ 53.648.411,00 
e, consequentemente, alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 
53.648.411,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente na-
cional, dividido em 53.648.411 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.” 6.7. 
Aprovar a alteração do Artigo 16 do Estatuto social da Companhia, que passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 16. Competirá ao Conselho de Administração a orienta-
ção geral dos negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as 
seguintes matérias: a) Eleger os membros da Diretoria Executiva e fi xar as suas atribuições; 
b) Aprovar a realização de investimentos e despesas de capital em valores acima de R$ 
5.000.000,00; c) Aprovar (i) a emissão de debêntures pela Companhia, e (ii) a emissão pú-
blica pela Companhia de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários de dívida, indepen-
dentemente do valor; d) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos e aditivos (exce-
to aditivos de prorrogação de prazo contratual) entre a Companhia e qualquer Parte Rela-
cionada, conforme defi nido nos documentos de governança do Grupo CCR, que contempla, 
dentre outras, a defi nição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores superiores, em 
uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 1.000.000,00; e) 
Aprovar, previamente à sua celebração, de contratos de mútuo entre a Companhia e qual-
quer Parte Relacionada, conforme defi nido nos documentos de governança do Grupo CCR, 
que contempla, dentre outras, a defi nição prevista nas normas contábeis vigentes, em valo-
res superiores, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 
5.000.000,00; f) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos e aditivos (exceto aditi-

vos de prorrogação de prazo contratual) com qualquer terceiro, com valor superior, em uma 
única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00; g) 
Aprovar a aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência e/ou a constituição de ônus 
reais sobre bens do ativo permanente de valor superior, em uma única operação ou em um 
conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00; h) Aprovar doação, pela Compa-
nhia, de quaisquer bens ou direitos, cujo valor seja igual ou superior, em uma única opera-
ção ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 500.000,00; i) Aprovar a concessão 
de garantias ou contragarantias pela Companhia em valores superiores, em uma única ope-
ração ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00, fi cando vedadas 
as garantias em favor de terceiros, inclusive acionistas; j) Aprovar qualquer ato, empréstimos 
e/ou fi nanciamentos a serem tomados pela Companhia, em valores superiores, em uma úni-
ca operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00; k) Aprovar 
o resgate, amortização, recompra ou qualquer outro título de negociação com as ações ou 
outros valores mobiliários de emissão da Companhia; l) Aprovar a assinatura, pela Compa-
nhia, de quaisquer aditamentos ao Contrato de Concessão; m) Manifestar-se sobre as de-
monstrações fi nanceiras, instruídas pelo parecer dos auditores independentes, relatório da 
administração e contas apresentadas pela Diretoria; n) Examinar, opinar e propor à Assem-
bleia Geral a distribuição de dividendos, bem como deliberar, ad referendum da Assembleia 
Geral, sobre a distribuição de dividendos intermediários, bem como aprovar o pagamento 
ou crédito de juros sobre o capital próprio em cada exercício social, nos termos dos artigos 
30, 31 e 32 deste Estatuto Social; o) Nomear e/ou destituir os auditores independentes da 
Companhia; p) Convocar a Assembleia Geral dos acionistas, sempre que necessário ou exi-
gido por lei; q) Aprovar a propositura de ações judiciais contra os poderes públicos federal, 
estaduais ou municipais, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais; r) Fiscalizar a 
gestão da Diretoria Executiva, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar 
informações sobre contratos celebrados e/ou em vias de celebração, e sobre quaisquer ou-
tros fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse; s) Aprovar a Política de Tran-
sações entre Partes Relacionadas; e t) Aprovar operações ou contratações de “hedge” a se-
rem realizados pela Companhia que não se enquadrem na política fi nanceira do Grupo CCR. 
§ único. A aprovação de quaisquer matérias previstas no artigo 16 deverá observar, no que 
for aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR.” 6.8. Aprovar a alteração dos 
jornais em que a Companhia realiza suas publicações legais, tendo em vista a alteração do 
endereço de sua sede para a cidade de Belo Horizonte/MG, passando a realizar suas publi-
cações no Diário Ofi cial do Estado de Minas Gerais e no jornal local Diário do Comércio. 6.9. 
Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente as-
sembleia. 6.10. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com as alterações 
aprovadas nesta assembleia, conforme constante do Anexo II da presente ata, tendo em 
vista uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, dispensada a sua pu-
blicação na íntegra. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assem-
bleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os 
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e 
na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 30.11.2021. Assi-
naturas: Waldo Edwin Pérez Leskovar, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretá-
rio. Acionista: Companhia de Participações em Concessões, pelos Srs. Waldo Edwin 
Pérez Leskovar e Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavra-
do no Livro próprio. Waldo Edwin Pérez Leskovar - Presidente da Mesa - Assinado com cer-
tifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digi-
tal ICP Brasil. JUCESP nº 586.870/21-0 em 10.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 
Geral. Anexo I - Boletim de Subscrição: Boletim de Subscrição de R$ 53.638.411,00, 
representado por 53.638.411 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço 
de emissão por ação de R$ 1,00, representativas do capital social da Companhia. Subscri-
tor: Companhia de Participações em Concessões, sociedade anônima, com sede na 
Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, Parte, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/
SP, CNPJ/MF 09.367.702/0001-82 e no NIRE 35300352858, representada por seus Diretores, 
os Senhores: Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comu-
nhão parcial de bens, RG 17.384.717- 1 SSP/SP e CPF/MF 153.066.718-61 e Waldo Edwin 
Perez Leskovar, norte americano, casado, engenheiro elétrico, RNE W616562-V- CGPI/DI-
REX/DPF e CPF/MF 170.070.048-06, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid 
Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas: 
Ações Ordinárias Subscritas: 53.638.411, Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 
1,00, Forma e Prazo para Integralização: R$ 53.638.411,00, em moeda corrente na-
cional até o dia 31/12/2022. Total das Ações Ordinárias Subscritas: 53.638.411, Pre-
ço de Emissão das Ações - R$: R$ 53.638.411,00. São Paulo/SP, 30.11.2021. Waldo 
Edwin Pérez Leskovar - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, 
Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil.

CPC PAMPULHA CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 44.140.908/0001-76 - NIRE nº 35.300.579.968 - Companhia Fechada

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Novembro de 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s)
mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/
11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias,contados
de 14/12/2021  , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução,
o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51056 -  CONTRATO: 313714023049 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA PARADA PINTO, 3420, APARTAMENTO
113, BLOCO 4 , 11º ANDAR , 12º
PAVIMENTO , PARQUE RESIDENCIAL VITORIA  REGIA II, VILA NOVA
CACHOEIRINHA ( ALTO MANDAQUI), SAO PAULO - SP, CEP: 02611-900
CARLOS AUGUSTO GUIMARAES, BRASILEIRO, FUNCIONARIO PUBLICO,
CPF: 796.318.438-15, CI:
9301422 SP Casado(a) COM AURILEIA PRADO CICERELLI GUIMARAES,
BRASILEIRA, FUNCIONARIO PUBLICO, CPF 104.414.118-27 CI: 9234317
SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de
Cobrança:

EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato
habitacional firmado com a CAIXA
Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo
Ed. São Marcus
70070-902 Brasília - DF
Telefone: (31) 2105-7634

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. 
PROCESSO Nº 1074573-56.2018.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 12ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Ricardo Pereira Junior, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a S. K. K., que I. de Q. A. G. 
ajuizou ação de sonegados administração de herança, 
objetivando seja julgada procedente, perdendo a ré, em favor 
dos demais herdeiros, todos os direitos que lhes cabia sobre 
os bens imóveis; a) Matrículas 38.822 e 38.823, 1º CRI/SP., b) 
(50%) Matrícula 103.324, 1º CRI/SP., c) Matrícula 27.953, CRI 
São Sebastião/SP., d) Matrícula 70.936, 1º CRI/SP., e) 
Matrícula 3.464, 16º CRI/SP, e-2)uma vaga de garagem, 
Matrícula 3.465, 16º CRI/SP,. e-3) uma vaga de garagem, 
Matrícula 3.466, 16º CRI/SP., f) Matrícula 7.287, 1º CRI/SP., e 
g) Matrícula 66.910, 2º CRI/SP., além do valor em espécie 
referido nas Primeiras Declarações, condenando a ré nas 
custas e despesas judiciais e honorários advocatícios. 
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 o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. 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 27 de setembro de 2021.         [16,17] 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s)
mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/
11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias,contados
de 15/12/2021  , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução,
o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50877 -  CONTRATO: 118164123165 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA PHILIPPE DE VITRY , 68 , APARTAMENTO
31, 4º PAVIMENTO DO BLOCO A , 3º ANDAR, JARDIM SANTA JOSEFINA,
SAO PAULO - SP, CEP: 05819-080.
ERENILDO DA ROCHA , BRASILEIRO, SOLTEIRO , SUPERVISOR , CPF:
052.638.068-33, CI: 14869029 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de
Cobrança:

EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato
habitacional firmado com a
CAIXA
Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo
Ed. São Marcus
70070-902 Brasília - DF
Telefone: (31) 2105-7634

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ 09.367.702/0001-82 - NIRE 35300352858 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25.11.2021
1. Data, Hora e Local: 25.11.2021, às 16h00, na sede da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º 
andar - parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, 04551-065. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: 
Dispensados os avisos em face da presença das Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, 
nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio 
Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a celebração de contrato de mútuo entre partes relacionadas; 
(ii) o aumento do capital social de sua subsidiária integral CPC Pampulha Concessões e Participações S.A., no valor de 
R$ 53.638.411,00; e (iii) a celebração de contratos de Adiantamento para Futuro Aumento de capital social (“AFAC”) 
com suas acionistas. 6. Deliberações: As Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após 
debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o 
artigo 130, § 1º, da LSA; (ii) Conforme previsto no artigo 9º, alínea (p), a celebração de contrato de mútuo no valor de 
até R$ 57.000.000,00, a ser fi rmado entre a Companhia, na condição de credora, e sua controlada Barcas S.A. – 
Transportes Marítimos (“Barcas”), na condição de devedora, até 31/03/2022, conforme necessidade de caixa da 
Barcas, nos termos e condições apresentados na presente assembleia; (iii) Conforme previsto no artigo 9º, alínea (m), 
o aumento do capital social de sua subsidiária integral CPC Pampulha Concessões e Participações S.A., no valor de R$ 
53.638.411,00, a ser subscrito e integralizado por sua acionista a Companhia até 31/12/2022; e (iv) A celebração de 
contratos de AFAC, pela Companhia, com suas acionistas, a CCR S.A. (“CCR”) e a CIIS – Companhia de Investimentos 
em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), sendo (i) no valor total de R$ 57.000.000,00, na proporção de suas respectivas 
participações acionárias, sendo R$ 56.430.000,00 pela CCR e R$ 570.000,00 pela CIIS; e (ii) no valor total de R$ 
53.638.411,00, na proporção de suas respectivas participações acionárias, sendo R$ 53.102.027,00 pela CCR e R$ 
536.384,00 pela CIIS, conforme termos e condições apresentados na presente reunião. 7. Encerramento: Nada mais 
a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos 
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do 
artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 25.11.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente 
da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - 
Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifi co 
que a presente ata é cópia fi el do original lavrado em livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da 
Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil - Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital 
ICP Brasil. JUCESP nº 586.698/21-8 em 10.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BTSOFT Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 22.791.167/0001-50 - NIRE 35.229.304.230

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 29.11.2021
Data, Hora, Local: 29.11.2021, às 10 hs., na sede social, Rua Elvira Ferraz, nº 250, sala 01, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Humberto de Paula Lima Isaac; Secretária: Sra. Josiane de Paula 
Lima Isaac Santos. Deliberações Aprovadas: (i) Redução do capital social, por ser excessivo ao seu objeto social, nos 
termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, no montante de R$ 1.008.000,00, passando de R$ 1.312.800,00 para 
R$ 304.800,00, mediante o cancelamento de 1.008.000 quotas já integralizadas, no valor de R$ 1,00 cada, de titulari-
dade do sócio Humberto de Paula Lima Isaac, com devolução a referido sócio em dinheiro, de R$ 1.008.000,00. 
(ii) autorizar e determinar aos administradores a prática de todas as medidas necessárias, inclusive com a publicação 
desta ata, e arquivamento na JUCESP, nos termos dos § 1º e § 3º do artigo 1.084 do Código Civil. Após a efetivação da 
redução do capital e decorridos 90 dias, será promovida a alteração do contrato social para adequação da Cláusula 5ª. 
Encerramento: Nada mais. Sócios: Humberto de Paula Lima Isaac, Josiane de Paula Lima Isaac Santos

FOSFANIL S.A.
CNPJ/MF nº 33.179.474/0001-00 - NIRE 35.300.036.786

Aviso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas da Fosfanil S.A. (“Companhia”) convocados, na forma de seu Estatuto Social, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 24/12/2021, às 10h, na sede 
da Companhia, localizada em SP/SP, na Av. Ibirapuera, 2300, 4º andar, conjs. 41 e 42, CEP 04029-100, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Renúncia do Sr. Eric Pierre Paul Schmitt como Diretor-Presidente da 
Companhia; (ii) A nomeação do Sr. Carlos de Lion, RG nº 19.556.709 SSP/SP, CPF nº 176.059.238-21, como 
novo Diretor-Presidente, conforme o termo de posse anexo ao presente; (iii) A alteração do artigo 17 do Estatuto 
social da Companhia; e (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. A participação do Acionista poderá 
ser pessoal ou por procurador devidamente constituído. SP, 15/12/2021. 
 Eric Pierre Paul Schmitt - Diretor Presidente. (16, 17 e 18/12/2021)

XS6 Assistência S.A.
CNPJ/ME nº 39.565.194/0001-08 - NIRE 35.300.5752-11 | Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06 de Janeiro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 do mês de janeiro de 2021, às 18:00 horas, na sede social da XS6 Assistência S.A. (“Compan-
hia”), na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Bonnard, nº 980, Edifício 19, sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP
06465-134. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da acionista representando a totalidade das
ações de emissão da Companhia, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”) e assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela
Srta. Michelle Nicoletti, secretária designada. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Companhia, no valor
de R$41.666.666,67, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, sem cancelamento de ações, mantendo-se 
inalterada a proporção da participação de cada acionista no capital social, (ii) a consequente alteração do caput do Artigo 4º do Estatuto
Social da Companhia, (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, e (iv) a autorização dos administradores da Companhia 
para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelas acionistas da Companhia. 5. De-
liberações: Instalada a presente Assembleia Geral, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista da 
Companhia presente apreciou e decidiu, sem quaisquer restrições ou ressalvas: 5.1. Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia Geral
na forma de sumário, como faculta o Art. 130, §1º, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor de
R$41.666.666,67, sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterada a proporção da participação de cada acionista no capital social, 
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, mediante
restituição de capital aos acionistas da Companhia. 5.2.1. Consignar que a quantia total da redução de capital social da Companhia, no
valor de R$41.666.666,67, será paga aos acionistas proporcionalmente à sua participação no capital social total da Companhia, mediante 
Transferência Eletrônica Disponível - TED em conta corrente bancária informada por cada acionista, conforme segue: (i) R$ 31.250.000,00 
para Caixa Seguridade Participações S.A.; (ii) R$ 10.416.666,67 para USS Soluções Gerenciadas S.A. 5.3. Consignar que a eficácia da
redução de capital aprovada nos termos desta Assembleia Geral está condicionada ao transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação da ata da presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. 5.4. Consignar que a
restituição aos acionistas do montante relativo à redução de capital, conforme item 5.2.1 acima, será pago pela Companhia em até 2 (dois) 
dias úteis a contar do término do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no item 5.3 acima. 5.5. Mediante a efetivação da redução de capital
da Companhia, aprovada nos termos do item 5.2 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social no valor total de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de
reais), totalmente subscrito e integralizado, é dividido em 133.335 (cento e trinta e três mil, trezentas e trinta e cinco) ações, sendo 66.668 
(sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e oito) ações ordinárias e 66.667 (sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e sete) ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.” 5.6. Diante do disposto no item 5.5
acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar na forma do Anexo I à presente ata. 5.7. Autorizar
os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelas 
acionistas da Companhia. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia,
da qual se lavrou a presente ata que, lida, aprovada e achada conforme, assinada pela secretária da reunião. Barueri, 06 de janeiro de 
2021. Michelle Nicoletti - Secretária designada.

Ordem e Progresso Empreendimento Imobiliário S.A. - CNPJ/ME nº 12.082.888/0001-38 - NIRE 35.300.395.689
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16/09/2021

Aos 16/09/2021, às 11h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo Mariz de 
Oliveira Yunes. Deliberações Unânimes: 1. A distribuição de dividendos no montante de R$ 4.575.106,70 da conta de reserva de capital 
existente, aos acionistas detentores de ações preferenciais na proporção de sua participação na Companhia, 2. A redução do capital social, 
por ser excessivo às necessidades da Companhia dos atuais R$ 35.159.645,52 totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, para R$ 100.000,00, uma redução, portanto, de R$ 35.059.645,52, mediante a extinção de 35.059.645 ações nominativas e sem 
valor nominal, das quais 17.529.822 são ordinárias e 17.529.822 são preferenciais, na proporção da participação que cada acionista detém 
no capital social, e a restituição, às mesmas, das quantias correspondentes e 3. A redução da reserva legal de R$ 3.247.262,37 para R$ 
20.000,00. 4. Em consequência das deliberações tomadas nos itens acima, após decorrido o prazo de 60 dias, contado da publicação da pre-
sente ata na imprensa, para manifestação de credores, sem que haja oposição deles, bem como das demais disposições pertinentes as Acio-
nistas aprovam a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. Nada mais.

ERRATA
Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.

CNPJ - 15.517.191/0006-82
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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 (SEGUNDA CONVOCAÇÃO) PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 20ª (VIGÉSIMA) EMISSÃO DA VIRGO

COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.).
Ficam convocados (i) os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 20ª (vigésima) 
Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), 
inscrita no CNPJ nº 08.769.451/0001-08, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“CRA”, “Titulares dos CRA” ou “Titular do CRA”, quando referidos individualmente, “Emissão”, 
e “Emissora” respectivamente); (ii) a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada na forma 
de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”); e (iii) os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda 
convocação, para Assembleia Geral de Titulares de CRA (“Assembleia”), a ser realizada em 23 de dezembro 
de 2021 às 17h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft 
Teams, conforme Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 
(“Instrução CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.4 do Termo de Securitização de 
Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 07 de dezembro de 2020, (“Termo de Securitização”), para discutir 
e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) aprovar, a alteração dos Índices Financeiros, previstos nas Cláusulas 
7.3, alínea (vii), item 2 do Termo de Securitização e 9.3, alínea (g), item 2 da CPR-F, de modo que tal alteração 
passe a prevalecer a partir do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, sem que isso seja considerado um 
Evento de Vencimento Antecipado, cuja redação passará a ser a seguinte: “2. Participação de Capital de Terceiros 
Tangível, conforme mensurado sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Devedora, em 31 
de dezembro de cada ano: Passivo Total / Patrimônio Líquido Tangível  2,5. Onde: Passivo Total = Total Passivo 
Circulante + Total Passivo Não Circulante – Passivo de Arrendamento com Terceiros. Patrimônio Líquido Tangível 
= Patrimônio Líquido - Deságio em Controladas - Ativos Intangíveis.” b) autorizar a Emissora para, em conjunto com 
o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos e aditamentos que se façam 
necessários para o cumprimento integral da deliberação tomada no âmbito do item (a) 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 segunda convocação, será com a presença de Titulares de CRA que representem 
qualquer número, conforme cláusula 12.7 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em segunda 
convocação por Titulares dos CRA, que representem, no mínimo maioria absoluta dos CRA em Circulação presentes na 
Assembleia, conforme cláusula 12.14, alínea (i), item (a) do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio 
deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão 
via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem 
ao endereço eletrônico da Emissora 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: (i) quando pessoa física, 
documento de identidade; (ii) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do Titular do CRA; (iii) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos 
para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (iv) manifestação de voto, conforme abaixo. 
O Titular do CRA 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 (gestao@virgo.inc com cópia para juridico@
virgo.inc), com cópia a Agente Fiduciário (agentefi duciario@vortx.com.br), 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 CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) 
estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRA ou por seu representante legal, assinada de forma 
eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos 
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da Instrução CVM 
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, 15 de dezembro de 2021.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) - 

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 

Agronegócio da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de con-
vocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Re-
cebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), 
a se realizar, em primeira convocação, no dia 10 de janeiro de 2022, às 15:00 hs de forma exclusivamente di-
gital, inclusive para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, sem 
possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 
(“ ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguites matérias constantes na 
Ordem do Dia: (i) a ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual denomi-
nação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 12.621.628/0001-93, da qua-
lidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade em-
presária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º 
andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, a qual 
assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança Ex-
trajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente de Cobrança Ex-
trajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a al-
teração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente assem-
bleia.  Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos 
CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, pro-
curação com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do 
artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo mode-
lo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à 
distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto 
por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emis-
sora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, 
assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados 
à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos 
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmen-
te gravada. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em con-
formidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização 
da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos 
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão 
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA 
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou 
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem 
à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia. 

São Paulo, 14 de dezembro de 2021. 
Planeta Securitizadora S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de con-
vocação, observando o disposto no Termo de Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Re-
cebíveis do Agronegócio da Emissão (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), 
a se realizar, em primeira convocação, no dia 10 de janeiro de 2022, às 15:30 hs de forma exclusivamente di-
gital, inclusive para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, sem 
possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 
(“ ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na 
Ordem do Dia: (i) a ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual denomi-
nação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 12.621.628/0001-93, da qua-
lidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade em-
presária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º 
andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, a qual 
assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança Ex-
trajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente de Cobrança Ex-
trajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a al-
teração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente assem-
bleia.  Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso a será disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos 
CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do Titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, pro-
curação com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do 
artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo mode-
lo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à 
distância durante a assembleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto 
por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emis-
sora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, 
assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados 
à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos 
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmen-
te gravada. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em con-
formidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização 
da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos 
Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão 
realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA 
presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou 
plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem 
à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia. 

São Paulo, 14 de dezembro de 2021. 
Planeta Securitizadora S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019288-67.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, 
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) JONATHAN ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS, CPF 413.672.558-21, E 
ANTÔNIO OLIVEIRA BARBOSA, CPF 312.281.538-9 , que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, 
requerida por Madefolha Comércio de Revestimentos Ltda, foi instaurado incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa Antocollor Revestimento Ltda-Me, CNPJ 10.420.116/0001-33, objetivando 
integrar seus sócios, no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais 
garantirão o débito em litígio. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2021               B 15 e 16/12

Núcleo Engenharia Consultiva S.A.
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54  –  NIRE 35.300.389.212

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2021
Data e Horário: Realizada aos seis dias do mês de dezembro de 2021, às 14h00min. Local: Sede Social da Companhia localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1357, 8º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-908. Mesa: Foi 
aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou o Sr. Roberto Carlos Escobar para secretariá-lo, ficando 
assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação
dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado respectivamente pelo
parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista representando 100% (cem 
por cento) do Capital Social. Ordem do Dia: I - Eleger membro para compor a Diretoria; II - Estender prazo de vigência do 
mandato de membro da Diretoria; III - Ratificar o prazo de vigência do mandato do Diretor-Presidente. Deliberações: Iniciados 
os trabalhos, fica aprovado pela Acionista e deliberado pelos demais presentes, na melhor forma do Direito, o que segue:
I - Eleger o Sr. Bernardo Silva dos Santos, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF/MF nº 111.407.527-23 e
portador do RG nº 21.494.645-1 residente na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e com domicílio profissional no
endereço da Companhia para ocupar o cargo de Diretor Operacional até o dia 30/04/2023, o qual, estando presente, aceitou 
a respectiva nomeação, tomando posse em 03 de janeiro de 2022 mediante assinatura de termo de posse que será lavrado em
livro próprio da companhia e declarando sob as penas da lei que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por 
crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147
da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76;
(iii) conhece e entende os normativos anticorrupção vigentes no país, em especial a Lei nº 12.486/13 e suas atualizações e
regulamentações, com compromisso de abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições dessas
regras; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa
interesses conflitantes com os da Companhia, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em qualquer
restrição legal, inclusive criminal, que o impeça de exercer atividades mercantis. II - Estender o prazo de vigência do mandato 
do Sr. Roberto Carlos Escobar até o dia 30/04/2023 para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, o qual, estando presente, 
aceitou a respectiva nomeação e, estando de posse, declarou sob as penas da lei que: (i) não está impedido por lei especial,
ou condenado por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no
§ 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147
da Lei nº 6.404/76; (iii) conhece e entende os normativos anticorrupção vigentes no país, em especial a Lei nº 12.486/13 e
suas atualizações e regulamentações, com compromisso de abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das
disposições dessas regras; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem,
nem representa interesses conflitantes com os da Companhia, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso
em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse em
livro próprio da Companhia. III - Ratificar a vigência do prazo atual do mandato do Sr. Ricardo Gomes até o dia 30/04/2024 
como Diretor-Presidente, o qual, estando presente, aceitou a respectiva nomeação e, estando de posse, declarou sob as penas
da lei que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada,
estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) conhece e entende os normativos anticorrupção vigentes no país,
em especial a Lei nº 12.486/13 e suas atualizações e regulamentações, com compromisso de abster-se de qualquer atividade
que constitua uma violação das disposições dessas regras; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, e não tem, nem representa interesses conflitantes com os da Companhia, na forma do artigo 147
da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que o impeça de exercer atividades
mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como 
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, sendo que o Acionista agradeceu a participação dos diretores até o momento
e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes em livro próprio
da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação: aa) Ricardo Gomes - Presidente; 
Roberto Carlos Escobar - Secretário; Núcleo Holding Ltda. (administrador - Ricardo Gomes) - Acionista. A assinatura da 
acionista que subscreveu a presente ata consta lavrada em livro próprio da companhia e as do presidente e secretário na
presente ata de assembleia, na forma do manual de registro de sociedades anônimas instituído pela Instrução Normativa DREI
nº 81 de 10/06/2020 publicada no DOU em 15 de junho de 2020. São Paulo, 06 de dezembro de 2021. Mesa: Ricardo Gomes - 
Presidente da Mesa; Roberto Carlos Escobar - Secretário da Mesa. Testemunhas: 1 - Edgar Santiago Valesin - RG. 6.309.114-8 
SSP/SP  - CPF/MF 860.774.308-20; 2  - Mariane Ferreira Gesserame  - RG. 45.995.967-0 SSP/SP  - CPF/MF 382.385.098-90.
JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 594.146/21-5, em 13/12/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005265-70.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA LUIZA MADEIRO CRUZ ESERIAN, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a A. A de Souza Pousada-ME CNPJ 53.448.601/0001-28 e Antonio Alves de Souza CPF 799.604.726-68, que 
Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo-AOPM ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 
141.187,81 (fev/17), referente ao contrato de arrendamento operacional. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 
vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens 
quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se 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 07 de julho de 2021.          [16,17] 

8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 8ª Ofício. Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1068296-97.2013.8.26.0100. O Dr. Henrique 
Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Fabian Mario Rao CPF 229.735.008-26 e Cristiane 
Magalhães Silva dos Santos CPF 220.267.728-07, que Direção S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos ajuizou ação de 
execução, para cobrança de R$ 119.513,57 (setembro/2013), referente ao Contrato De Financiamento de Capital de Giro - CF 
21395. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de 
mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                                               [16,17] 
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Interlagos em sua totalidade
PÁGINA 6 QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO 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.

Por Marcelo Pinto

O Autódromo de Interlagos
viveu nesse último final de se-
mana uma de suas maiores expe-
riências. Quatro eventos simul-
tâneos e seu complexo pratica-
mente todo ocupado pelo públi-
co e seus participantes.

Na pista principal a maior
categoria do automobilismo sul-
americano, a Stock Car. Um ver-
dadeiro espetáculo na abertura
com pára-quedistas e a nossa es-
quadrilha da fumaça no ar. Trans-
mitida ao vivo para mais de 80
países, a competição agora sob
o comando de Fernando Juliane-
lli, cresceu em visibilidade por
contar hoje com carros seme-
lhantes aos de rua e estrelas
como Rubens Barrichello, Tony
Kanaã, Felipe Massa e Ricardo
Zonta. As máquinas são equipa-
das com motores V8 de 550 ca-
valos de potência e podendo ul-
trapassar os 270 km/h com faci-
lidade nas retas de Interlagos. E
emoção não faltou nesta etapa.

F-4 vai estrear no Brasil em 2022
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Ultrapassagens acirradas, bati-
das, teve de tudo. O “push” traz
aquela adrenalina a mais que o
público tanto ama. Destaque para
o momento de heroísmo do ca-
rismático Paulo “Loco” Figuei-
redo, que ao ver o carro de Rafa-
el Suzuki começar a descer pela
pista pegando fogo após uma
pane, tentou segurar o veículo
com as próprias mãos para não
cruzar a pista e causar acidentes
mais graves.

A pista foi compartilhada
com a Mercedes Challenge (ca-
tegoria mono marca que vem
crescendo no Brasil) e com o
campeonato paulista de automo-
bilismo, que mesmo não tendo
o glamour, também tem seu
charme e suas emoções e que
grande parte dos paulistanos não
sabe. Carros de todos tipos são
guiados mais por hobby do que
por competição, mas ainda sim
disputadíssimos. A maior parte

deles sem patrocínios e catego-
ria de base para quem sonha em
ser um piloto profissional. Acon-
teceu também a primeira corri-
da do GT Series, mais uma cate-
goria automobilística nascendo
em Interlagos.

Super carros que largam de
0 a 200 km/h em menos de 6 se-
gundos fritaram seus pneus na
reta de arrancada no sábado. Já
no domingo aconteceu um even-
to para diversos gostos: drift,
exposição de carros antigos,
manobras de motos e competi-
ção de som. Este último sendo o
grande causador de discórdia
entre a vizinhança, nem tanto
pelo alto volume e mais pela pre-
ferência musical duvidosa dessa
geração.

E pra finalizar, no kartódro-
mo a batalha de sempre entre os
pilotos dentro das suas baterias
disputando sempre o melhor
tempo e voltas perfeitas. Enfim,
um final de semana gigantesco
do tamanho que Interlagos é, e
merece.

Final de temporada come-
morada no lugar mais alto do
pódio para HUSQVARNA PO-
WER HUSKY/GOLDENTYRE
com o título inédito para equi-
pe de Heitor Matos #300, em
Ibirubá (RS). Aos 8 anos, o pau-
lista liderou do início ao fim a
primeira prova noturna do cam-
peonato, no sábado (11), e sa-
grou-se Campeão Brasileiro de
Motocross na 50cc encerran-
do 2021 com chave de ouro,
após conquistar três títulos pi-
lotando a motocicleta TC 50:
Brasileiro, Paulista e do Arena
Cross, na categoria. Os três dias
da última rodada somaram pon-
tos para as 6ª e 7ª etapas e tive-
ram baterias eletrizantes que
confirmaram o alto nível de pi-
lotagem dos uruguaios que tam-
bém subiram ao pódio: Franco
Iavecchia (FC 250 Rockstar)
#222 encerrou o ano em 3º na
MX2JR, enquanto German
Bratschi (FC 250 Rockstar)
#146 em 4º na MX2.

“Estou muito feliz com esse
título do Brasileiro. Briguei
muito por ele”, diz o pequeno
Heitor, que apesar da pouca ida-
de, fez um trabalho de gente
grande na corrida que definiu o
título. Andou firme no traçado,
não cometeu erros, manteve um
ritmo bom e com concentração
liderou do início ao fim e segu-
rou bem a posição. O piloto cor-
reu com a mão na taça, pois li-
derava o campeonato e encerrou
com três vitórias a temporada e
mostrou o quanto é válido o in-
centivo e dedicação com as ca-
tegorias de base.

O venezuelano Humberto
“Machito” Martin (FC 450 Ro-
ckstar) #101, Tricampeão La-
tino-Americano de Motocross,
radicado no Brasil, sofreu uma
forte queda na largada da pri-
meira bateria, na sexta-feira, se
machucou e não pode disputar
a final. Ainda assim, terminou
o Brasileiro entre os Top 9 da
MX1, a principal categoria do
campeonato. Machito é embai-
xador da marca no país e tam-
bém faz um trabalho paralelo ao
de atleta, pois prepara os pilo-
tos e acompanha de perto a evo-
lução dos jovens talentos. “Fo-
ram muitas horas de treino, sa-
crifícios, dias bons e ruins, tra-
balho dos pais e de toda a equi-
pe que resultou nestes títulos
do Heitor. Palavras não descre-
vem tudo que se vive para ser
um campeão. Feliz demais com
as conquistas do Heitor por
chegar a seu objetivo e trazer
esse título para Husqvarna”,
explica o 14 vezes campeão ve-
nezuelano e também do Arena
Cross Brasil em 2011.

Iavecchia, 16 anos, e Brats-
chi, 18 anos, também recebem
o preparo de Machito e soma-
dos a um equipamento de ponta
e um trabalho de equipe, mos-
traram que vieram para ficar.

Heitor Matos é
Campeão Brasileiro de
Motocross 2021, na 50cc

Festa da equipe no pódio com o Heitor Matos
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Iavecchia protagonizou disputas
incríveis e muitos “pegas”, na
primeira corrida da MX2JR,
tanto que liderou por várias vol-
tas, perdeu a primeira posição,
depois caiu na última volta e
retornou para briga, e fechou
com pódio em 3º (etapa 6) e
deixou a decisão para segunda
corrida, pois três pilotos tinham
chances de título e terminou na
3ª posição do ranking nacional
na categoria. Bratschi teve duas
baterias marcantes na MX2, na
primeira terminou na 2ª posi-
ção e na segunda, brigou demais
pela 3a posição na corrida da
Elite MX, e não deu folga a
Gabriel Andrigo (KTM) duran-
te toda a prova e mostrou um
show de pilotagem e terminou
em P4 no pódio.

“Foi um ano muito bom,
apesar de não alcançado nosso
objetivo que era terminar como
Campeão na MX2JR, foi uma
temporada muito produtiva, ga-
nhei muita experiência, evolui
muito e ano que vem com cer-
teza será melhor ainda”, desta-
ca Iavecchia, que está há nove
meses morando no país e se de-
dicando ao Motocross e che-
gou em Ibirubá como vice-líder
do campeonato.

Já Maurício Fernandes (FC
450 Rockstar) #129 terminou
a temporada em 9º na MX5. O
piloto disputou apenas as duas
últimas etapas do Campeonato,
pois havia se lesionado no Cam-
peonato de Enduro e não pode
competir nas demais etapas,
ainda assim faturou outro títu-
lo na categoria, Campeão Pau-
lista de Motocross 2021. “Foi
uma temporada excelente e de
muito aprendizado e todos os
pilotos estão de parabéns pela
dedicação e conquistas. Além
de tudo, conseguimos divulgar
a excelência das motocicletas
Husqvarna Brasil afora com o
trabalho de equipe e do Machi-
to, como embaixador, que tam-
bém promove a marca em seus
cursos. O Heitor é um espelho
e mostrou com os três títulos
de 2021 que pode ser uma re-
ferência para os mais novos e
futuros pilotos da MX2JR e que
estamos no caminho certo
apostando e incentivando as ca-
tegorias de base”, ressalta Fer-
nandes, que além de competi-
dor, comanda a Husqvarna no
país, ao lado do irmão Raul.

Todo o time estará de volta
às pistas em 2022, com uma
bagagem maior e com o mes-
ma vontade de lutar por pódios
e vitórias.

A equipe HUSQVARNA
POWER HUSKY/GOLDEN-
TYRE conta com patrocínio da
Husqvarna Brasil, Goldentyre
Brasil, Circuit Equipment, Li-
qui Moli Brasil, Ride100%,
Grupo 2W Motors, Fantic Bi-
kes, KTM Bikes e Machito
Scholl 101.

Kartismo: AKSP festejou sucesso
da temporada com Corrida Maluka
Rogério Cebola/Wanderley Borges/Matheus Pacanari/André Carlos foram os vencedores do mini-endurance recreativo

Largada estilo Le Mans da Corrida Maluka
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A Associação dos Kartistas
de São Paulo festejou o sucesso
da terceira edição de seu cam-
peonato com uma grande festa
no Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). A programação
incluiu a Corrida Maluka, um
mini-endurace recreativo, ao
mesmo tempo em que era servi-
do churrasco completo, com

show de mágico e da banda Ro-
liços Selvagens. Ao final foram
premiados todos os campeões e
vice-campeões do terceiro tur-
no e da temporada 2021.

A Corrida Maluka foi um di-
vertido mini-endurance de 100
minutos de duração, com equi-
pes formadas por quatro pilotos
sorteados, sendo cada um de uma

categoria da AKSP: Light, Sêni-
or, Graduados e Elite. A prova
teve várias surpresas, começan-
do com uma corrida a pé entre
os seis primeiros da tomada de
tempos, carregando uma colher
com um limão, para decidir a
Super Pole, que ficou com Ro-
gério Cebola, que ganhou um
treino de F-4 em Interlagos com
a LR Competições.

Para a largada no estilo Le
Mans o grid foi totalmente inver-
tido, exceto o Super Pole, e os
pilotos também foram trocados.
E a cada stint era alterado o tra-
çado e o sentido durante as para-
das de quatro minutos para troca
de pilotos e karts, e sempre com
a interferência do Papai Noel em
um F-4.

Por ser uma grande diversão,
o resultado era o menos impor-
tante, mas as equipes levaram a
sério, pois estava em jogo um
treino de F-4 na equipe LR Com-
petições e pares de luvas DKR
para os vencedores. E os vence-
dores foram Rogério Cebola/

Wanderley Borges/Matheus Pa-
canari/André Carlos. Todos os
componentes das seis primeiras
equipes subiram ao pódio e re-
ceberam troféus e medalhas.

Após o festivo pódio da Cor-
rida Maluka, foram premiados os
campeões da temporada 2021
com troféus de 1m20 cm de al-
tura, os vice-campeões com tro-
féus de 1m de altura, e também
os vencedores do terceiro turno.
Os campeões foram Alberto
Otazú (Elite), Rodrigo Oliveira
(Graduados), Jorge Filipe (Sêni-
or) e Igor Pacanari (Light), e os
vencedores do terceiro turno
foram Rogério Cebola (Elite),
Leonardo Ferreira (Graduados),
Jorge Filipe (Sênior), Alex Cruz
(Light).

O campeonato da AKSP tem
o apoio de Cervejaria Paulistâ-
nia, Luvas DKR, Camisetas Har-
derthan, SM Reparação de Veí-
culos e Luminárias Energy.

C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com; What-
sApp: 11-93079.0901

Renato Andrew e Duda são escolhidos
os melhores jogadores da temporada

Circuito Brasileiro

Duda foi eleita melhor jogadora, melhor saque e melhor ataque
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Dois nomes da nova geração
do vôlei de praia nacional brilha-
ram na votação dos melhores da
temporada 2021 do Circuito
Brasileiro Open de vôlei de
praia, organizada pela Confede-
ração Brasileira de Voleibol
(CBV). Aos 22 anos, Renato An-
drew faturou nada menos do que
quatro troféus. Além do de Me-
lhor Jogador, ficou com os de
Revelação, Jogador Que Mais
Evoluiu e Craque da Galera.
Duda, de 23 anos, levou três prê-
mios: Melhor Jogadora, Melhor
Saque e Melhor Ataque.

“Receber essas premiações é
algo muito gratificante. Ainda é
difícil de acreditar. Agradeço a
todos pelo carinho e reconheci-
mento do trabalho. Isso me mo-
tiva para continuar a trabalhar
cada vez mais forte. Esta foi uma
temporada muito especial. O
meu objetivo é continuar evolu-
indo e conquistando ainda mais
no próximo ano”, disse Renato,
que conquistou três ouros nas
cinco etapas da temporada. Seu
parceiro, Vitor Felipe, foi premi-
ado como Melhor Ataque; e o

treinador da parceria, Ernesto
Vogado, como Melhor Técnico
de duplas masculinas.

Para Duda, que encerrou este
ano a vitoriosa parceria com Ága-
tha, o reconhecimento é motiva-
ção para a nova jornada que co-
meça em 2022. “Foi com muita
alegria que recebi a notícia dos
prêmios. Ser reconhecida assim
é algo especial, gratificante. Dá
mais motivação para a próxima
temporada. Eu amo estar em qua-
dra, aproveitando, me divertindo.
Jogar vôlei é uma grande paixão.
Agradeço a todos os que fazem
ou fizeram parte da minha traje-
tória até aqui, eles fazem parte
disso também”, comemora a jo-
gadora, que ao lado da parceira
faturou um ouro e dois bronzes
no Circuito Brasileiro.

Os destaques do ano foram
escolhidos pelos próprios atle-
tas – apenas o prêmio de “Cra-
que da Galera” foi definido por
eleição popular no site da CBV.
Além de Renato e Duda, outros
10 atletas e dois técnicos foram
premiados.

Campeã da temporada femi-

nina ao lado de Bárbara Seixas,
Carol Solberg foi escolhida
como dona do Melhor Bloqueio
de 2021. Vencedor da disputa
masculina com Álvaro Filho,
Evandro levou o prêmio de Me-
lhor Saque. Quem também tem
muito para comemorar é a parce-
ria Taiana/Hegê. A primeira ven-
ceu nas categorias Melhor Defe-
sa e Melhor Levantamento, e a
segunda, como Revelação e Atleta

Que Mais Evoluiu. No masculi-
no, outra dupla premiada: Geor-
ge, Melhor Passe e Melhor Le-
vantamento, e André, como Me-
lhor Bloqueio. Ainda foram apon-
tados como destaques os jogado-
res Guto (Melhor Defesa), Re-
becca (Melhor Passe) e Andres-
sa (Craque da Galera). Treinador
de Rebecca/Talita, Reis Castro foi
escolhido o Melhor Técnico de
duplas femininas.


