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Investimentos futuros vão garantir
mais empregos e crescimento no país
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, reconheceu que
o nível da inflação é um problema para o país, mas ponderou
que existe uma onda de investimentos futuros que vão garantir
mais empregos e crescimento da
economia brasileira. Guedes deu
a declaração após leilão da Segunda Rodada de Licitações dos
Volumes Excedentes da Cessão

Presidente aprova mistura de 10%
de biodiesel no óleo diesel
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Quase 50% dos brasileiros não têm
acesso a redes de esgoto, diz MDR

Estudo analisa eficácia de
doses de reforço para quem
tomou Coronavac
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens durante o dia
e períodos de céu
nublado. Noite
com muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,68
Venda:
5,68
Turismo
Compra: 5,71
Venda:
5,84

EURO
Compra: 6,39
Venda:
6,39

25º C
18º C

Noite
26º C
17º C

Noite
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O Governador João Doria autorizou, na sexta-feira (17), a celebração de 350 convênios para
futura instalação de unidades do
programa Cozinhalimento em
todo estado. Com investimento
de R$ 18 milhões, a iniciativa vai

possibilitar a implantação de cozinhas industriais nos municípios, que receberão cursos de qualificação a serem ministrados
pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento e o Fundo Social de São Paulo.
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Esporte

Endurance Brasil chega à
grande final com disputa
aberta em sete categorias
Chegou a hora da grande
final. Em Goiânia, os carros
mais rápidos do Brasil alinham no grid pela última vez
em 2021 neste sábado para
a disputa da grande final do
Império Endurance Brasil.
Com a vitória na decisão valendo 260 pontos, a disputa
está aberta em sete das oito
categorias em disputa, incluindo a Geral, onde 14 pilotos divididos em sete carros conservam chances matemáticas de brigar pelo título.
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Campeão e recordista da
Maratona de Paris/21 é o
primeiro destaque confirmado
na 96ª São Silvestre
O primeiro dos destaques
internacionais que participarão
da 96ª Corrida Internacional de
São Silvestre foi confirmado
na quinta-feira (16). Campeão
e recordista da Maratona de
Paris, em 2021, o queniano
Elisha Rotich estará na Prova
no dia 31 de dezembro. O atleta, dessa forma, abre uma lista
de corredores, estrangeiros e

nacionais, com resultados
expressivos e que permitem
prever mais uma disputa acirrada pelo topo do pódio, assim como aconteceu na última edição da Prova. Vale
destacar que todos os atletas
estrangeiros confirmados
deverão cumprir todas as regras sanitárias do país.
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“Não será fácil, mas
não é impossível”, diz
F1: Pietro Fittipaldi completa Digo Baptista sobre
briga pelo título
123 voltas em teste da Haas
AJR de Padron e Vianna é favorito na Geral

29º C
16º C

Noite

São Paulo autoriza
350 convênios para criação
de cozinhas industriais
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Sábado: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

cêutica chinesa Sinovac em
parceria com o Instituto Butantan, vinculado ao governo de
São Paulo.
Segundo a pesquisa, quem
recebeu a dose de reforço da
própria Coronavac teve um aumento de sete vezes dos anticorpos em geral contra o coronavírus.
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Pietro Fittipaldi participou
na quarta-feira (15) de testes da
Fórmula 1 no circuito de Yas
Marina. O piloto completou 123
voltas ao longo do dia em Abu
Dhabi com o carro da Haas equipado com os novos pneus de aro
18, maiores em relação aos usados até o último domingo.
“Finalizamos o dia de testes em Abu Dhabi e completamos 123 voltas. Foram muitas
voltas e estou muito feliz com
a forma como foi o teste.
Aprendemos muito com este
pneu maior de 2022. É bem interessante e conseguimos muitas informações para o ano que
vem”, disse Pietro, logo após
o encerramento das atividades
na capital dos Emirados Árabes
Unidos.
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Pietro Fittipaldi
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Equipes de socorro japonesas retiraram 27 pessoas
mortas de um edifício no centro de Osaka, principal cidade
do oeste do Japão, após um
incêndio.
O alerta de incêndio foi
dado aproximadamente às
10h20 (horário local) e as chamas foram apagadas em meia
hora, tendo os bombeiros encontrado 28 feridos, 27 deles
com parada cardiorrespiratória, informou um porta-voz dos
bombeiros, recorrendo a uma
expressão usada no Japão para
falar de mortes ainda não confirmadas oficialmente por um
médico.
Mais de 30 carros dos
bombeiros estiveram presentes no local, onde continuam a
ocorrer operações de busca e
de rescaldo.
A polícia investiga as causas do incêndio, ocorrido no
quarto andar de um edifício de
oito pisos, perto da estação de
comboios JR Kitashinchi, e
onde aparentemente funcionava uma clínica, de acordo com
a agência pública japonesa
NHK. (Agencia Brasil)

Um estudo conduzido pela
Universidade de Oxford encomendado pelo Ministério da
Saúde analisou as taxas de imunização das doses de reforço
de diferentes vacinas contra a
covid-19 utilizadas no Brasil
em quem concluiu o ciclo vacinal com a Coronavac. O imunizante é produzido pela farma-

Congresso derruba veto e
Fundo Eleitoral será de
R$ 5,7 bilhões

Foto/ Bruno Ter ena

Vinte e sete
pessoas
morrem em
incêndio no
Japão

Onerosa, no regime de partilha
da produção, realizado na sexta-feira(17) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), no
Windsor Barra Hotel, na Barra
da Tijuca, zona oeste do Rio.
No certame foram oferecidos
dois blocos no pré-sal na Bacia
de Santos: Sépia e Atapu.
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Digo Baptista chega à última etapa na luta pelo título
A primeira temporada da his- melhor brasileiro na competitória do TCR South America terá ção, Digo Baptista chega a mais
sua etapa final neste sábado e um desafio animado e confiandomingo (dias 18 e 19), no au- te na performance do Audi RS3
tódromo de Concepcion del LM TCR #13, da Cobra Racing
Uruguay, na Argentina. E a briga Team, comandada por Nonô
pelo título promete. Vice-líder e Figueiredo.
Página 7

Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2021

SP autoriza 350 convênios para
criação de cozinhas industriais
Governo de SP abrirá
negociação com a Pfizer
para compra de vacina
para crianças
O Governador João Doria
autorizou o Governo do Estado a iniciar negociação com a
farmacêutica Pfizer para adquirir a vacina contra COVID19 destinada a crianças.
A Secretaria da Saúde do
Estado de São Paulo encaminhou na quinta-feira (16) um
ofício à empresa comunicando o interesse do Governo do
Estado, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) autorizar no mesmo
dia o uso em crianças de 5 a
11 anos. A vacina para este público é diferente da administrada atualmente para adultos
e adolescentes.

São Paulo é o estado que iniciou a vacinação no Brasil e o
que mais imuniza contra a doença, com 78,3% da população
com o esquema vacinal completo e 85,1% com ao menos uma
dose do imunizante, de acordo
com dados do Vacinômetro
(www.saopaulo.sp.gov.br).
Se comparado com países
com população semelhante,
acima de 40 milhões de habitantes, São Paulo estaria na terceira posição entre as nações
que mais vacinam, atrás apenas
da Coreia do Sul (81,61%) e
da Espanha (80,77%) – de
acordo com dados da Universidade de Oxford.

CESAR
NETO
CÂMARA (São Paulo)
Quase 80 bilhões - mais que a maioria dos Estados e de muitos países - é o Orçamento da maior cidade do Brasil pra 2022.
O ex-vereador Ricardo Nunes (MDB) agradece a votação dos
ex-colegas
.
PREFEITURA (São Paulo)
1ª marca do governo Ricardo Nunes (MDB) é “São Paulo
capital mundial da Vacinação”. Contra Covid-19 já são 10 milhões de vacinados com 2 doses. Como será com as variantes da
Corona e da gripe ?
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Conforme a coluna antecipou em 2020, a deputada Janaína
confirmou nossa publicação de que seria candidata ao Senado
2022. Não será fácil, porque a eleição é pra só uma das 3 cadeiras por São Paulo
.
GOVERNO (São Paulo)
Doria larga na frente de novo, em relação a vacina (Covid19) agora Pfizer pra crianças de 5 a 11 anos. Candidato do PSDB
à Presidência, espera subir nas pesquisas, porque mulher de vice
não agregará
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal Eduardo Bolsonaro e mais 35 - mais da
metade dos 70 por São Paulo - votaram contra a derrubada do
veto Presidencial aos quase 6 bilhões pro fundão eleitoral 2022.
O PT votou a favor
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (PL) segue duvidando e desafiando - o Lula a
sair nas ruas - as pesquisas que dão o não inocentado (Lava Jato)
vencendo eleições 2022 já no 1º turno. Diz que Datafolha (etc.)
quebrarão a cara
.
PARTIDOS
No PSDB Alckmin era vice-governador (SP) em 2000 e não
foi pro 2º turno com Marta (PT) por ter perdido pro Maluf (PP)
por apenas 7 mil votos. Em 2008 - depois de ser governador
(após a morte de Covas), ...
.
(Brasil)
... e de perder a Presidência pro Lula (PT) em 2006 - não foi
ao 2º turno, perdendo pra Marta (PT) e pro Kassab (DEM). Agora, aceita ‘prêmio de consolação’ como vice do Lula, a quem
chamava de corrupto e ladrão
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Quem agradece à esta coluna de política - por ter sido a única a publicar que ele não desistiria da batalha no Senado pra chegar ao Supremo - é o agora ministro André Mendonça. Que imite a Justiça Justa do Cristo
.
M Í D I AS
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na
imprensa (Brasil) desde 1993. O site www.cesarneto.com
recebeu Medalha Anchieta da Câmara Municipal (São Paulo)
e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia do Estado - São Paulo)
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nadoria de Desenvolvimento
dos Agronegócios (Codeagro),
da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, e consiste na
instalação de cozinhas-piloto
experimentais com objetivo de
incrementar a capacitação de
agentes multiplicadores das
ações de segurança alimentar e
nutricional sustentável. Os primeiros convênios foram assinados nesta sexta, no Palácio dos
Bandeirantes, e os demais serão
celebrados em breve.
“Estamos aqui cumprindo
mais uma etapa importante das
nossas ações na Agricultura. O
programa Cozinhalimento, além
de capacitar pessoas para o trabalho, sem dúvida vai ajudar os
municípios na retomada do trabalho e do emprego”, destacou
o Secretário de Agricultura e
Abastecimento de São Paulo,
Itamar Borges.
A iniciativa tem a participação
do Fundo Social de São Paulo, que
desenvolverá ações de qualificação nas cozinhas experimentais.
Serão ministrados os cursos que
compõem a grade da Escola de
Gastronomia: panificação, confeitaria, salgadeiro e pizzaiolo.

Na oportunidade, Doria e o
Secretário Itamar Borges também entregaram 39 viaturas do
programa Segurança no Campo.
No total, o Governo de SP realizou a entrega de 111 veículos
do programa apenas no segundo
semestre de 2021.
Qualificação Profissional
O Governador João Doria e
a presidente do Conselho do
Fundo Social de São Paulo, Bia
Doria, assinaram novos convênios no Programa “Escolas de
Qualificação Profissional”, que
vão beneficiar um total de 150
municípios. Os cursos serão
ministrados a partir do próximo
ano, com oferta de 8 mil vagas
na capital e no interior do estado. O investimento do Governo
de SP será superior a R$ 1,3
milhão, com contrapartida de R$
2,7 milhões dos municípios.
O Governo de SP fará o repasse dos recursos para os municípios, que ficarão responsáveis pelo pagamento dos instrutores e aquisição dos insumos
para realização dos cursos. Os
instrutores serão designados
pelas prefeituras e o Fundo Social oferecerá o treinamento vir-

tual sobre as capacitações a serem ministradas. O treinamento
será realizado em janeiro e as
aulas serão iniciadas já a partir
de fevereiro de 2022.
O objetivo do Programa “Escolas de Qualificação Profissional” é promover a capacitação
de agentes multiplicadores em
áreas consideradas estratégicas e
a qualificação de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nesta gestão, o Fundo Social ampliou a grade com
inclusão de novas áreas de qualificação, além de Moda, Beleza e
Construção Civil que já eram
ministradas anteriormente.
A partir de 2019, foram incluídas as modalidades Gastronomia, Informática e Administração- Empreendedorismo,
sendo que o programa Padaria
Artesanal foi incorporado à nova
Escola de Gastronomia. Em
2020, foram acrescentados ainda os cursos de Mecânica e
Empreendedorismo. Ao longo
dos 10 anos do no Programa, o
FUSSP qualificou mais de 153
mil pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica
em 335 municípios.

Governo do Estado autoriza repasse de
R$ 66,9 milhões para o Hospital São Paulo
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O Governador João Doria
autorizou, na sexta-feira (17), a
celebração de 350 convênios
para futura instalação de unidades do programa Cozinhalimento em todo estado. Com investimento de R$ 18 milhões, a iniciativa vai possibilitar a implantação de cozinhas industriais nos
municípios, que receberão cursos de qualificação a serem ministrados pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento e o
Fundo Social de São Paulo.
Na ocasião, também foi autorizada a assinatura de outros
150 convênios do programa “Escolas de Qualificação Profissional” do FUSSP.
“Hoje assinamos aqui o convênio das Escolas de Qualificação Profissional, com recursos
para capacitação de profissionais. Assinamos também o programa Cozinhalimento, repassando aos municípios R$ 18
milhões”, destacou Doria. “Vamos capacitar, proporcionar dignidade às pessoas que querem
emprego e que querem ser empreendedores”, completou.
O programa Cozinhalimento
funciona sob gestão da Coorde-

O Vice-Governador Rodrigo Garcia autorizou na
sexta-feira (17) o repasse de
R$ 66,9 milhões para o Hospital São Paulo, Hospital de
Ensino da Escola Paulista de
Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O valor soma R$ 6
milhões para complemento
do custeio assistencial deste
ano e outros R$ 60,9 milhões
para 2022, por meio do pro-

grama Mais Santas Casas.
O novo repasse representa
um aumento superior a R$ 4,5
milhões em relação ao valor
anual previamente destinado
ao Hospital São Paulo por
meio de convênios.
“Viemos aqui hoje na UNIFESP para agradecer o apoio
do Hospital São Paulo no enfrentamento da COVID-19 e
trazer a grande notícia do aumento dos repasses dos recur-

sos do Governo de SP para a
instituição, reconhecendo este
trabalho e dando mais condições da unidade ampliar o seu
atendimento já a partir de
2022”, disse Rodrigo Garcia.
Desde 2019, o Governo do
Estado já repassou R$ 167,8
milhões ao serviço, que representam um incremento superior a 37% nos recursos previstos pelo SUS por meio do teto
de Média e Alta Complexida-

de, definido pelo Ministério da
Saúde.
O Hospital São Paulo oferece atendimento de alta complexidade em todas as especialidades, além de ser o hospital universitário da UNIFESP,
oferecendo programas de residência médica e multiprofissional. A unidade, que atua ainda
na área de Ensino e Pesquisa,
tem excelência reconhecida
nacional e internacionalmente.

Representando mais de 40 países, Museu
da Imigração promove 26ª Festa do Imigrante
Celebrando as culturas e as
heranças de 43 países e regiões,
o Museu da Imigração (MI) –
instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo – promoverá a 26ª Festa do
Imigrante nos dias 18 e 19 de
dezembro, das 10h às 18h (bilheteria até as 17h).
Depois do cronograma online oferecido em 2020, a programação acontecerá presencialmente, marcando o retorno
dos eventos culturais de grande
porte na capital. Os ingressos já
podem ser adquiridos pelo site,
e o lote é limitado.
Com novidades na cenografia e nos espaços dedicados às
atrações, o evento contará com
a participação de mais de 50 expositores de alimentação, 25 de
artesanato e 38 grupos artísticos
no palco montado no jardim.
As performances em frente à
fachada do complexo da antiga
Hospedaria de Imigrantes do
Brás serão transmitidas ao vivo
no canal do MI no YouTube e tam-

bém na plataforma #CulturaEmCasa. Entre as apresentações, o
público poderá prestigiar diferentes tradições, como da Bolívia, de Cabo Verde, da Escócia,
da Itália, do Líbano, do Marrocos,
da Polônia e do Togo.
As receitas típicas de várias
localidades serão preparadas em
40 tendas de alimentação, nas
quais os visitantes poderão se
deliciar com pratos da Áustria,
do Congo, do Egito, da Lituânia,
do México, da Noruega, da Turquia e mais. E quem não perder
a oportunidade de conferir o artesanato encontrará itens exclusivos da Bulgária, da Costa do
Marfim, da Grécia, de Moçambique, entre outros.
Proporcionando momentos
de aprendizado e diversão, as
oficinas também farão parte da
Festa. Por meio dessas atividades, as comunidades participantes irão ensinar o modo de preparo e as versões de algumas
receitas, como baingan bharta
(Índia), charuto de folha de uva
(Síria), bolo Saboia (Ilha da Ma-

deira), patacones (Venezuela),
ceviche (Peru) e kaklieta com
molho de cogumelos (Rússia).
Além disso, as ações mostrarão como fazer a pintura em
vidro (Senegal), um suporte para
plantas com nós de macramê
(países árabes) e um marcador
de livro de gueixa (Japão). Já as
aulas de dança terão como foco
os passos tradicionais da Armênia, da Coreia do Sul, da Hungria, da Ilha da Madeira, da Palestina, do Paraguai e da Rússia.
A feira “Comida de Herança”, com curadoria de Fawsia
Borralho, integrará a programação, aproximando o público de
pequenos produtores e destacando a gastronomia autoral, com
narrativa, feita à mão de geração
em geração. O espaço terá a presença de mais de 20 expositores de especialidades variadas,
incluindo antepasto, azeite, chocolate, cerveja, mel, pães, queijo, temperos e vinhos. Os quitutes poderão ser experimentados
na hora e/ou levados para casa.
Para a criançada, a mediado-

ra do espaço “Semear Leitores”,
Gabrielli Chagas, realizará seis
contações de histórias temáticas, acompanhando o calendário
disponível no site. As exposições de longa duração “Migrar:
experiências, memórias e identidades” e temporárias “1300°
Das cinzas, uma árvore”, “Rostos invisíveis da imigração no
Brasil” e “Mulheres em Movimento” poderão ser visitadas,
respeitando a lotação máxima de
cada ambiente.
De acordo com as orientações oficiais, o evento seguirá
os protocolos sanitários e, para
entrar, será necessário apresentar o comprovante de vacinação
com as duas doses ou a dose
única contra a Covid-19, o que
poderá ser feito de forma digital (por meio do ConecteSUS,
Poupatempo Digital ou e-saúdeSP). Já aqueles que tiverem
tomado apenas uma dose deverão apresentar o teste PCR
(com, no máximo, 48 horas) ou
o teste antígeno (com, no máximo, 24 horas).

Governo entrega estação Vila Sônia
do Metrô e Linha 4-Amarela
O Governador João Doria
entregou, na sexta-feira (17), a
estação Vila Sônia do Metrô. A
entrega vai possibilitar o funcionamento de um novo trecho de
1,5 km da Linha 4-Amarela, garantindo aos passageiros mais
conforto e rapidez no deslocamento.
A estação foi construída em
um complexo com terminal de
ônibus e vai atender a 86 mil
pessoas por dia. As obras entregues fazem parte de um amplo
pacote de investimentos do Governo do Estado de São Paulo,
que aportou R$ 2,1 bilhões na
construção de um total de cinco
estações e túneis da fase 2 da
Linha 4-Amarela.
“A capital de São Paulo tem
a maior extensão de Metrô de
toda América Latina. E nós vamos continuar imprimindo esse

bom ritmo para entregar mais
estações e mais quilometragem
de Metrô e das linhas da CPTM
aqui na cidade. Agora estamos
entregando mais 1,5 km. E vamos seguir evoluindo até o final de 2022, entregando ainda
mais estações”, destacou Doria.
A população poderá utilizar a
nova estação a partir deste sábado, entre 10h e 13h. O mesmo
horário será mantido na próxima
semana, sem cobrança de tarifa.
Esse formato é chamado de Operação Assistida, executada com
objetivo de aperfeiçoar o funcionamento de equipamentos e sistemas da estação e do novo trecho da linha. A operação será
ampliada gradativamente, para
funcionar diariamente das 4h40
à 0h00, dentro do padrão do restante da rede do Metrô. Já o terminal de ônibus deverá atender

aos passageiros a partir do funcionamento integral da estação.
Com esta entrega, a malha
metroviária do Governo de SP
passa a ter um total de 102,6 km
de extensão em seis diferentes
linhas, atendendo a todas as regiões da capital. Somente na Linha 4-Amarela são 12,8 km de
extensão operacional, com 11
estações entre Luz e Vila Sônia.
Construída como um complexo
de integração do transporte público, a nova estação é composta por uma estação de metrô subterrânea e um terminal de ônibus urbanos intermunicipais e
municipais.
Linha 4-Amarela
Projetada para ser implantada em fases, a Linha 4-Amarela
está em operação desde 2010 e
já transportou mais de 1,5 bilhão de pessoas. A linha, que é

construída pelo Metrô de São
Paulo e administrada e operada
pela concessionária ViaQuatro,
permite a conexão com seis linhas da rede sobre trilhos de São
Paulo, em quatro estações. Por
ela, já chegaram a passar 750 mil
pessoas por dia útil (período
pré-pandemia).
A segunda fase de implantação da linha compreendeu a
construção das estações Fradique Coutinho, HigienópolisMackenzie, Oscar Freire, São
Paulo-Morumbi e a recém-aberta Vila Sônia; além do terminal
de ônibus Vila Sônia. Também
fez parte do projeto a complementação do Pátio de Manutenção da Vila Sônia, além da compra e instalação das portas de
plataforma e dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e
de telecomunicações.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Investimentos futuros vão garantir
mais empregos e crescimento no país
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, reconheceu que
o nível da inflação é um problema para o país, mas ponderou
que existe uma onda de investimentos futuros que vão garantir
mais empregos e crescimento
da economia brasileira. Guedes
deu a declaração após leilão da
Segunda Rodada de Licitações
dos Volumes Excedentes da
Cessão Onerosa, no regime de
partilha da produção, realizado
na sexta-feira(17) pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
no Windsor Barra Hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
No certame foram oferecidos
dois blocos no pré-sal na Bacia
de Santos: Sépia e Atapu.
“É verdade que temos dificuldades e a inflação está subindo, que o Banco Central tem que
combater a inflação e aumentar
os juros. Isso desacelera, mas se
um lado temos este retorno de
dificuldade, de outro temos
esse retorno de uma enorme plataforma de investimentos sendo

formada no Brasil. Petróleo, gás
natural, mineração conduzidos
pelo nosso ministro Bento Albuquerque e isso tudo é garantia
de investimento futuro. É garantia de crescimento e mais recursos”, apontou.
Guedes destacou que com
os leilões da primeira e segunda rodadas, houve um aumento de transferências voluntárias de recursos para estados e municípios. “A primeira rodada da cessão onerosa, que fizemos ainda em
2019, foi um passo inicial
muito importante para nós em
Brasília, porque chegamos ainda sem sustentação parlamentar e justamente o uso do recurso do princípio federativo,
que é mais recursos para estados e municípios, mais Brasil,
que é onde o povo vive, acabou
sendo um eixo de colaboração
com o Congresso, que também
nos ajudou e fizemos naquela
época transferências voluntárias para estados e municípios,
dividindo e compartilhando

esses recursos da cessão onerosa. Foi um passo importante
para nós”, completou.
Para o ministro, o saldo final do certame não está apenas
nos R$ 11,140 bilhões conseguidos com os bônus de assinatura.
“Não está só nos 500 mil empregos diretos e indiretos que
vão para a população e nossos
trabalhadores. Não está só nos
R$ 120 bilhões, que agora são
R$ 302 bilhões de participações
especiais mais impostos que o
governo vai receber no futuro é
também nos R$ 200 bilhões de
compromisso de investimentos
já assumidos”, disse, acrescentando que o governo tem contratos nos últimos três anos, somando o resultado obtido da segunda rodada cerca de R$ 844
bilhões de compromissos de investimentos.
O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, afirmou que o leilão teve um resultado extraordinário que superou as expectativas. Só com os valores que serão aplicados pelos vencedores

na aquisição dos ativos já existentes e na operação ao longo
dos anos, a estimativa é obter R$
204 bilhões.
“Por si só esses números já
representariam o sucesso do
leilão, mas a grande notícia é
que conseguimos obter competição elevando o percentual de
óleo excedente em óleo de
15,02% para 37,43% em Sépia,
o que significa um ágio de quase 150% e no caso de Atapu, o
ágio foi ainda maior de 438%
passando de 5,89% para
31,68%. Com isso, garantimos
mais recursos que vão ser destinados a sociedade brasileira
também no longo prazo, por
meio de uma arrecadação muito maior sobre o lucro da produção de petróleo decorrente
do leilão”, contou, destacando
que as cinco empresas vencedoras do certame ampliam a diversidade do cenário de exploração e produção de petróleo
do pré-sal brasileiro, “trazendo
ainda mais dinamismo para o
setor”. (Agencia Brasil)

Monitor do PIB-FGV aponta retração
de 0,7% na economia em outubro
O Monitor do PIB-FGV
apontou retração de 0,7% na
atividade econômica no mês de
outubro, em comparação a setembro, e crescimento de 1%
no trimestre móvel findo em
outubro, em comparação com o
terminado em julho. Na comparação interanual, a economia
estagnou no mês de outubro e
cresceu 2,3% no trimestre móvel findo em outubro.
As informações foram divulgadas na sexta-feira (17) pelo
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
Em termos monetários, estima-se que o Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos no país) no
acumulado do ano até outubro,
em valores correntes, foi de R$
7,162 trilhões.

Segundo o coordenador
d o M o n i t o r d o P I B - F G V,
Claudio Considera, a economia brasileira continua estagnada com declínio em outubro comparado a setembro e
paralisada em relação ao mesmo mês do ano passado. “Há
de se levar em conta que o
mês de outubro do ano passado teve resultado negativo,
o que tornaria mais fácil
crescer este ano”, disse.
O consumo das famílias
cresceu 1,9% no trimestre móvel terminado em outubro em
comparação ao mesmo período
do ano passado. Na série com
ajuste sazonal, o consumo das
famílias apresentou avanço de
0,6% em comparação ao trimestre anterior.
A formação bruta de capital
fixo, que são os investimentos,

cresceu 7,6% no trimestre móvel findo em outubro em comparação ao mesmo período do
ano passado. “É importante ressaltar a visível queda nas taxas
de crescimento desde o mês de
junho deste ano. Na série ajustada sazonalmente, a formação
bruta de capital fixo apresentou
crescimento (2%) no trimestre
móvel findo em outubro em
comparação ao findo em julho”,
informou o Ibre/FGV.
A exportação apresentou
crescimento de 5,7% no trimestre móvel terminado em
outubro em comparação ao
mesmo período do ano passado. O elevado crescimento do
setor de serviços (31,3%) é o
principal responsável por essa
taxa positiva. Por outro lado, na
análise da série dessazonalizada a exportação apresentou re-

tração de 0,8% no trimestre
móvel findo em outubro em
comparação ao terminado em
julho.
A importação cresceu
20,9% no trimestre móvel findo em outubro em comparação
ao mesmo período do ano passado. Na análise da série dessazonalizada, a importação
apresentou retração de 0,3% no
trimestre móvel findo em outubro em comparação ao terminado em julho.
“A indústria apresentou resultado negativo puxado pela
forte queda da indústria de
transformação, enquanto a
agropecuária apresentou forte
crescimento”, disse Claudio
Considera. “O crescimento do
ano será garantido pelo consumo das famílias e do governo”.
(Agencia Brasil)

Oito municípios concentravam 25%
do PIB nacional em 2019, diz IBGE
Oito municípios brasileiros
concentravam 25% do Produto
Interno Bruto (PIB), que é a
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, em
2019. Um deles, São Paulo, sozinho, respondia por 10,3%, de
acordo com dados divulgados na
sexta-feira (17) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Depois da São Paulo aparecem Rio de Janeiro (com participação de 4,8%), Brasília
(3,7%), Belo Horizonte e Curitiba (com 1,3% cada uma), Manaus e Porto Alegre (1,1%).
Osasco, em São Paulo (também

com participação de 1,1%), é a
única cidade que não é capital a
figurar nas oito primeiras posições.
Completam o top 10, as cidades de Fortaleza e Campinas
(SP), com 0,9% cada uma. Considerando-se os 92 municípios
da cidade-região de São Paulo
(que inclui a Grande São Paulo
e municípios vizinhos), a área
responde também por cerca de
1/4 do PIB nacional.
Além de continuar na liderança absoluta da lista de PIB
dos municípios, São Paulo também é uma das cidades que mais
aumentaram sua participação na

economia nacional, de 2018 para
2019. Também aparecem na lista de ganho de participação as
cidades de Maricá (RJ), Saquarema (RJ), Parauapebas (PA),
Brasília e São José dos Pinhais
(PR).
PIB per capita
O município com o maior
PIB per capita, ou seja, o PIB
dividido pelo total da população
da cidade, foi Presidente Kennedy (ES), com R$ 464.883,49,
ou seja, 13 vezes maior do que a
média nacional (R$ 35.161,70).
Entre as capitais, Brasília
ocupa a liderança, com R$
90.742,75, ou seja, 2,5 vezes

maior do que o PIB per capita
nacional. Já Belém, com R$
21.708,55 (62% da média nacional), ficou em último lugar,
entre as capitais.
Administração pública
A administração pública era
a principal atividade econômica
em 2019, em 48,9% dos municípios do país. Nos estados do
Acre, Amapá, Piauí e da Paraíba, esse predomínio ocorria em
mais de 90% dos municípios.
No estado de São Paulo, apenas
9,9% dos municípios tinham a
administração pública como atividade econômica principal.
(Agencia Brasil)

Presidente aprova mistura de 10%
de biodiesel no óleo diesel
O presidente Jair Bolsonaro
aprovou resolução do Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE) que estabelece o teor
de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil em
10% para o ano de 2022. A decisão foi tomada pelo CNPE em
29 de novembro e a aprovação
presidencial publicada na sexta-feira (17) no Diário Oficial
da União.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME),
que preside o conselho, a decisão visa proteger os interesses
do consumidor quanto ao preço,
qualidade e oferta dos produtos.
A estimativa do governo é
que o percentual de adição obrigatório de biodiesel ao óleo diesel deve evitar, em média, uma
elevação de preços de R$ 0,12
no ano que vem, em um cenário
de aumento das commodities,
como a soja, no mercado brasi-

leiro e internacional, e de desvalorização cambial. A soja é a
principal matéria-prima do biodiesel brasileiro, com cerca de
71% na composição. O restante
é oriundo de sebo bovino e outros óleos.
Segundo o MME, pela legislação, o CNPE pode aumentar
esse teor até 15% ou reduzi-lo
até 6%, motivado pelo interesse público. Em outubro, o colegiado já havia reduzido o percentual de 13% para 10%, diante das
elevações de preços no mercado de combustíveis.
Em comunicado divulgado
no início do mês, o MME explicou que o biodiesel manteve
preços médios, ao longo de
2021, equivalentes ao dobro do
preço do diesel , proveniente
exclusivamente do petróleo.
“Tal diferença de preços,
quando aliada a altos percentuais de biodiesel na mistura, tem

forte potencial de impacto na
economia do país, dada a relevância do modal rodoviário,
com reflexos diretos no aumento da inflação [de preços de fretes e dos produtos transportados]”, diz o MME.
“Ademais, com base nas melhores informações disponíveis,
mesmo que haja uma supersafra
mundial de soja, não há expectativa de queda significativa do preço da commodity no mercado
internacional, a ponto de alterar
o elevado patamar de preço do
biodiesel”, completou a pasta.
A decisão, segundo o CNPE,
concilia medidas para a contenção do preço do diesel, mas não
compromete a manutenção da
Política Nacional dos Biocombustíveis (RenovaBio). Em vigor desde 2017, a política trata
da expansão, de forma sustentável, da produção e uso do biodiesel, visando ao desenvolvimen-

to regional, à inclusão social de
pequenos produtores e à redução de emissão de gases causadores do efeito estufa.
A partir de 1º de janeiro, também terá início o novo modelo
de comercialização de biodiesel, com a possibilidade de contratação direta entre o produtor
do insumo e o distribuidor de
combustíveis. O modelo foi definido pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em substituição aos leilões públicos e visa
reduzir os preços na cadeia até
o consumidor final.
“O mercado continuará sendo monitorado permanentemente pelo CNPE e, se necessário,
medidas tempestivas poderão
ser adotadas, a fim de resguardar a Política Energética Nacional e a Política Nacional dos
Biocombustíveis”, destacou o
MME. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Ômicron: G7 fala em
“maior ameaça à
saúde pública”
Os ministros da Saúde do G7 - grupo dos países mais industrializados do mundo - pediram cooperação diante da variante
Ômicron do SARS-CoV-2, que consideram ser “a maior ameaça
atual à saúde pública mundial”.
No final da última reunião durante a presidência britânica do
G7, os ministros da Alemanha, do Canadá, dos EUA, da França,
Itália, do Japão e Reino Unido declararam-se “profundamente preocupados pelo aumento do número de casos” da nova variante.
Em comunicado, consideraram “mais importante do que nunca cooperar estreitamente”, bem como “vigia e partilhar informação”. Em relação às vacinas, insistiram na importância das
“campanhas de mobilização”.
Os ministros “reiteraram o compromisso” de “lutar contra a
pandemia em curso e construir defesas para o futuro”.
Lembrando que o fato de “trabalhar em conjunto é crucial
face à onda de Ômicron que cresce rapidamente”, insistiram na
importância de “um acesso equitativo aos diagnósticos, à sequenciação genética”, bem como às vacinas e aos tratamentos.
Biden alerta
O presidente norte-americano, Joe Biden, alertou para um
“inverno de doenças graves e mortais” para os não vacinados. Em
muitos estados, os sistemas de saúde estão sob forte pressão
devido ao aumento de infecções pela variante Delta durante o
feriado de Ação de Graças. Os casos de Ômicron também estão
aumentando.
“Para os não vacinados, estamos diante de um inverno de doenças graves e mortais. A única proteção real é receber a vacina”,
afirmou Biden.
A variante Ômicron foi responsável por quase 3% dos casos
de covid-19 no sábado passado (11) – diante de 0,4% na semana
anterior, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC). Com base na experiência de outros países, o
índice deve continuar a crescer e pode tornar-se dominante nas
próximas semanas.
“Suspeito que os números vão disparar dramaticamente nas
próximas semanas”, afirmou Céline Gounder, especialista em
doenças infeciosas e epidemiologista da Universidade de Nova
Iorque e do Hospital de Bellevue.
Céline espera que a onda da variante Ômicron atinja o pico
em janeiro e caia durante o mês de fevereiro.
Em reunião com líderes estaduais, na terça-feira (14), o CDC
apresentou dois cenários, com base em modelos, de como a nova
variante pode levar a infecções nas próximas semanas e meses.
Os casos de Ômicron e Delta podem atingir o pico em janeiro.
Para a especialista, não está claro qual a variante do SARSCoV-2 (Delta ou Ômicron) dominará nos próximos meses ou se
coexistirão. Independentemente disso, “prevemos um aumento
das hospitalizações e no sistema de saúde nos próximos meses”.
Estados Unidos
Os Estados Unidos já ultrapassaram os 800 mil óbitos por
SARS-CoV-2.
O país já enfrentava uma onda da Delta, que começou antes
do feriado de Ação de Graças, e as autoridades temem que as
viagens e reuniões durante o Natal e ano-novo possam adicionar
crescimento explosivo a uma situação já tensa.
Em todo o país, as escolas registram aumento de casos e algumas estão fechando mais cedo ou reduzindo as aulas presenciais. Em Nova Iorque, a Universidade Cornell notificou 903 casos entre estudantes em uma semana – muitos deles com a variante Ômicron e em pessoas com a vacinação completa.
Testes
Em vários estados, os hospitais estão próximos da lotação.
“Os sistemas de saúde necessitam de um plano para o provável
aumento de hospitalizações nas próximas semanas”, acrescentou Céline Gounder. A especialista em doenças infecciosas defende que as autoridades de saúde pública aumentem a testagem
e a vigilância em todo o país.
Alguns dos fundos do American Rescue Plan podem ser usados em nível estadual e local para a compra de testes, algo que os
estados de Massachusetts e Colorado já estão fazendo. “Com a
Ômicron, os testes frequentes podem ser mais importantes do
que eram com as variantes anteriores”, destacou Céline.
“A Ômicron tem período de incubação mais curto, de dois a
três dias. Se quisermos detectar a maioria dessas infecções e
fazer algo para combater o contágio, temos de fazer um teste
todos os dias”, disse.
A especialista explicou ainda que entre 15% e 30% dos testes positivos devem ser sequenciados para perceber qual a variante que está se espalhando pelo país. “Aumentamos drasticamente o número de testes realizados, mas não estamos onde precisamos estar. A vigilância das águas residuais também pode ser
uma ferramenta útil para conter o que está a vir e com rapidez”.
Nas áreas de Nova York e Nova Jérsey, por exemplo, a Ômicron está presente em 13% dos casos.
O plano nacional de Biden para lidar com a variante Ômicron
exclui restrições e pedidos de permanência em casa. A maioria
dos estados viu seus poderes de saúde local significativamente
restringidos durante a pandemia, tornando mais difícil adotar medidas de emergência para retardar a propagação do SARS-CoV-2.
Intensificar a vacinação, incluindo a primeira dose e doses de
reforço, também será importante para combater as ondas atuais.
Céliner defende que “isso exigirá uma campanha planejada para
educar o público sobre o que é importante - por exemplo, vacinar crianças”.
Melhorar a ventilação e a filtragem do ar também é importante, assim como usar máscaras de qualidade.
A especialista considera que ainda é muito cedo para dizer se
a Ômicron é mais ou menos letal do que as variantes anteriores.
“A virulência [capacidade de um microrganismo patogênico se
multiplicar no organismo e provocar doença] depende da idade
da pessoa, bem como de outros dados demográficos, mas a idade
é provavelmente a mais importante”.
As evidências disponíveis indicam que a Ômicron é mais
transmissível e evasiva do sistema imunológico, tornando a infecção mais provável entre os que foram vacinados ou se recuperaram da doença.
Entretanto, um painel de consultores externos do CDC recomendou o direcionamento às vacinas de mRNA para a proteção
contra a covid-19 – ou seja, as vacinas da Pfizer/BioNTech ou
Moderna – em preferência à da Johnson & Johnson, devido a
riscos de coagulação do sangue. O regulador ainda precisa aprovar essa orientação. (Agencia Brasil)
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Congresso derruba veto e Fundo
Eleitoral será de R$ 5,7 bilhões
No sábado (18), 15 megapostos e todas as AMAs/UBSs Integradas (Assistências Médicas
Ambulatorias/Unidades Básicas
de Saúde) estarão abertas na cidade de São Paulo para a vacinação
contra a covid-19. Nas AMAs/
UBSs Integradas, a vacinação
ocorre das 7h às 19h. Já nos megapostos, o horário de funcionamento será das 8h às 17h.
Segundo a prefeitura, serão
aplicadas vacinas de primeira
dose, segunda dose ou dose de
reforço. A dose de reforço está
sendo aplicada quatro meses
após a aplicação da segunda
dose.
Já no domingo, a vacinação
contra a covid-19 acontece em
seis parques da cidade parques
Buenos Aires, Guarapiranga,
Carmo, Villa-Lobos, Indepen-

dência e Juventude e também
nas farmácias parceiras localizadas na Avenida Paulista.
Até a quinta-feira (16), haviam sido aplicadas mais de 23,1
milhões de doses de vacinas na
população de São Paulo, sendo 10,6 milhões em primeira
dose, 9,8 milhões de segunda
dose e 330 mil de dose de reforço. A cobertura vacinal na capital paulista de segunda dose ou
dose única é de 102,6% para
pessoas acima de 18 anos. Já
em adolescentes de 12 a 17
anos, a cobertura vacinal de
segunda dose ou dose única
corresponde a 80,9%.
Mais informações sobre a
vacinação na cidade de São
Paulo e os endereços dos postos podem ser obtidas no site
Vacina Sampa.(Agencia Brasil)

Anvisa rebate
questionamentos do
presidente Bolsonaro
sobre vacinação
A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nota na sexta-feira (17) rebatendo questionamentos do presidente Jair Bolsonaro
acerca da decisão de autorizar a
vacinação em crianças com o
imunizante da Pfizer-BioNTech.
Em live em redes sociais na
quinta-feira, Jair Bolsonaro disse que pediu extraoficialmente o
“nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos”. “Queremos divulgar o nome dessas pessoas para
que todo mundo tome conhecimento de quem foram essas pessoas e forme seu juízo.”
Em nota, a diretoria da Anvisa afirmou que seu ambiente de
trabalho é “isento de pressões
internas e avesso a pressões externas”. A análise de vacinas, segue o texto, é baseada na ciência e oferece ao Ministério da
Saúde opções “seguras, eficazes e de qualidade”.
O comunicado lembra que os
diretores do órgão já foram objeto de ameaças por conta da
análise sobre a possibilidade de
vacinação do público infantil.
“A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele
com veemência qualquer ameaça, explicita ou velada que ve-

nha constranger, intimidar ou
comprometer o livre exercício
das atividades regulatórias e o
sustento de nossas vidas e famílias: o nosso trabalho, que é
proteger a saúde do cidadão”,
conclui a nota.
Servidores
A Associação dos Servidores da Anvisa (Univisa) também
publicou nota reconhecendo o
trabalho dos técnicos do órgão
e lembrou que a avaliação teve a
participação de especialistas da
Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco), Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Imunologia
(SBI) e Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP).
“A intenção de se divulgar a
identidade dos envolvidos na
análise técnica não traz consigo
qualquer interesse republicano.
Antes, mostra-se como ameaça
de retaliação que, não encontrando meios institucionais para
fazê-lo, vale-se da incitação ao
cidadão, método abertamente
fascista e cujos resultados podem ser trágicos e violentos,
colocando em risco a vida e a
integridade física de servidores
da Agência”, classifica a entidade. (Agencia Brasil)

O Congresso Nacional derrubou na sexta-feira (17) um veto
presidencial e, com isso, ampliou
o valor do Fundo Eleitoral de R$
2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões. Em agosto, o presidente
da República havia vetado essa
ampliação quando sancionou a
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2022. O trecho, antes
vetado e agora derrubado, segue para promulgação.
O veto foi primeiro analisado na Câmara e os deputados o
derrubaram por um placar de 317
votos a 143. No Senado, foram
53 votos pela derrubada do veto
e 21 por sua manutenção. No Senado, assim como na Câmara, o
assunto foi alvo de debates.
Para o senador Telmário

Mota (Pros-RR), ser a favor do
veto, e contra os R$ 5,7 bilhões
para as campanhas, é adotar um
“discurso fácil e demagógico”.
Ele defendeu a derrubada do
veto para, segundo ele, trazer
igualdade de condições aos
candidatos e fortalecer a democracia.
“Como um líder comunitário
vai conseguir disputar uma eleição com um grande empresário
ou um descendente de uma oligarquia? O sistema de financiamento privado de campanha
quase comprometeu a democracia brasileira. Escolheu-se o financiamento público. É preciso
o financiamento ser igualitário
para todos”, afirmou.
Já o senador Alessandro Vi-

eira (Cidadania-SE) se disse “indignado” com tal quantia para
o Fundo Eleitoral. Para ele, não
é momento do país reverter tal
quantia para campanhas políticas. “A manutenção do veto é
o mínimo de respeito com um
país machucado pela pandemia,
com mais de 20 milhões de pessoas passando fome e que agora, no apagar das luzes, se vê
no direito de premiar presidentes de partidos e candidatos nas
próximas eleições com montanhas de dinheiro público.”
Fundo Eleitoral
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou apenas Fundo Eleitoral, foi criado
em 2017. Sua criação se seguiu
à proibição do financiamento

privado de campanhas. Em 2015,
o Supremo Tribunal Federal
(STF) proibiu doações de empresas a campanhas políticas,
sob alegações de haver desequilíbrio na disputa política e
exercício abusivo do poder econômico.
Sem a verba privada para
custear campanhas eleitorais,
foi criado o Fundo Eleitoral. Ele
é composto de dotações orçamentárias da União, repassadas
ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) em até o início do mês de
junho, apenas em anos eleitorais. Em 2018, por exemplo, foi
repassado aos partidos pouco
mais de R$ 1,7 bilhão do Fundo
Eleitoral para financiamento de
campanhas. (Agencia Brasil)

Quase 50% dos brasileiros não têm
acesso a redes de esgoto, diz MDR
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) apresentou, na sexta-feira (17), os dados
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis)
relativos a 2020. Atualizado anualmente, o diagnóstico reúne informações fornecidas pelos municípios sobre a prestação de
serviços de água e esgotos;
gestão de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo da
água das chuvas.
Com base nos indicadores
fornecidos por 4.744 das 5.570
prefeituras existentes no país,
técnicos do ministério estimam
que quase metade da população
abrangida pelo sistema não tem
acesso a redes de esgoto. Isso
significa que, de um total de 208,7
milhões de brasileiros, 94,1 milhões não dispõem do serviço.
Considerando as informações municipais, o percentual de
pessoas que contam com rede
de esgotos é um pouco maior na
população urbana: 63% contra
os 55% da população geral (urbana e rural). Em termos gerais,
a Região Sudeste tem a melhor
cobertura, com 80,5% da populaçã atendida por rede de esgoto. Em seguida, vêm as regiões
Centro-Oeste (59,5%); Sul
(47,4%); Nordeste (30,3%) e
Norte (13,1%).
“Este é nosso grande desafio, nosso calcanhar de Aquiles,
pois temos praticamente metade da população sem acesso à
rede de coleta de esgoto”, disse
o diretor substituto do Departamento de Cooperação Técnica
da Secretaria Nacional de Saneamento, Paulo Rogério dos Santos e Silva, ao lembrar que o
Marco Legal do Saneamento
Básico, sancionado em julho do
ano passado, estabelece a meta
nacional de garantir acesso à
coleta e tratamento de esgoto a
90% da população brasileira até
2033.
O diagnóstico apresentado
aponta mais um desafio: apenas
a metade do esgoto coletado
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São Paulo terá
vacinação contra a
covid-19 neste final
de semana

(50,8%) é tratada. “Uma coisa é
coletar o esgoto, outra, tratá-lo”,
afirmou Silva. “Quando não tratamos o esgoto adequadamente, acabamos gerando mais poluição, degradação ambiental, e
deixamos de cumprir nosso objetivo.”
Água
O número de prefeituras que
forneceram informações sobre o
abastecimento de água à população – 5.350 – é superior ao das
que se manifestaram sobre a
rede de esgoto, atingindo 96%
de todos os 5.570 municípios
brasileiros. Desta forma, nesse
campo, o levantamento captou
a situação de 98,6% das 208,7
milhões de pessoas abrangidas
pelo Snis. Destas, 93,4% das que
viviam em centros urbanos eram
atendidas por redes públicas de
abastecimento de água em 2020.
Em 5.337 municípios, o que
representa 99,8% das prefeituras que forneceram informações,
o serviço era fornecido pelo sistema público. Em 13 cidades,
eram adotadas soluções alternativas, como poços, cisternas e
caminhões-pipa.
“Embora tenhamos um índice de atendimento urbano já bastante significativo, quando olhamos para a cobertura total [incluindo as áreas rurais], percebemos que ainda estamos longe
da universalização do serviço,
que é outro grande desafio”,
afirmou Silva. Ele lembrou que,
nesse caso, a meta nacional é garantir que o acesso de pelo me-

nos 99% da população – incluindo a que vive distante dos centros urbanos — à agua potável
até 2033.
Para o diretor substituto do
Departamento de Cooperação
Técnica da Secretaria Nacional
de Saneamento, perdas na distribuição também são problema.
“Se, por um lado, ainda temos
cerca de 40 milhões de pessoas
sem acesso à água tratada, por
outro, temos indicadores muito
preocupantes. Em vez de diminuírem, as perdas aumentaram,
totalizando, em 2020, 40,1%.”
Enquanto, na Região CentroOeste o índice de perdas a água
potável distribuída é de 34,2%,
no Norte, chega a 51%; no Nordeste, a 46,3% ; no Sudeste, a
38,1% e, no Sul, a 36,7%.
Segundo a íntegra da publicação disponibilizada na internet, o volume de água que se
perde ao longo do sistema de
abastecimento cresce continuamente desde 2015, quando ficou
abaixo de 37%. “Em termos
quantitativos, o índice [de
40,1%] significa que, de cada 100
litros disponibilizados pelos
prestadores de serviços, apenas
59,9 são contabilizados como
utilizados pelos consumidores.”
De acordo com Silva, parte
do aumento explica-se pela ampliação da amostra pesquisada,
ou seja, do número de municípios que repassam informações ao
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e também de eventuais mudanças me-

todológicas. “Ainda assim, é um
grande desafio.”
Resíduos
O retrato do tratamento dispensado aos resíduos sólidos
urbanos no país consta de outra publicação, também disponível na internet. Considerando
apenas os 4.589 municípios
(82,4% dos 5.570 existentes no
país) que forneceram informações ao Snis, a taxa média de cobertura do atendimento da população geral (urbana e rural)
chegou a 90,5% — atingindo
98,7% dos moradores de áreas
urbanas. A amostra do sistema
abrangeu 195,5 milhões de brasileiros.
Os índices de atendimento
total (áreas urbana e rural) dos
serviços de coleta de resíduos
domiciliares variaram bastante
conforme a região: 96% no Sudeste; 91,3% no Sul e no Centro-Oeste; 83% no Nordeste e
80,7% no Norte.
Apenas 1.664 dos municípios que responderam à pesquisa
contavam com serviços de coleta seletiva de resíduos sólidos
domiciliares em áreas urbanas,
com o recolhimento de cerca de
1,9 milhão de toneladas de material, o que é pouco, na comparação com as 9,6 milhões de toneladas de resíduos que, em
2020, foram destinadas a lixões.
O Ministério do Desenvolvimento Regional estima que havia, em 2020, dentre os municípios que alimentaram a base do
Snis com dados sobre resíduos
sólidos, 1.545 lixões em funcionamento, contra 652 aterros sanitários e 617 aterros controlados. “Esse número ainda é incerto, mas demonstra o tamanho
do esforço que precisa ser feito
pelos governos para erradicar os
lixões. Muito se fala na existência de 3 mil lixões [em todo o
país], há quem fale em 2,6 mil,
enfim, baseado na participação
do Snis, conseguimos identificar 1.545 municípios”, concluiu
Silva. (Agencia Brasil)

Estudo analisa eficácia de doses de
reforço para quem tomou Coronavac
Se jesus não tivesse nascido - Isaías 9:6-7
Porque um menino nos
nasceu, um filho se nos deu; e
o principado está sobre os
seus ombros; e o seu nome
será Maravilhoso Conselheiro,
Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz,
não haverá fim, sobre o trono
de Davi e no seu reino, para o
firmar e o fortificar em juízo e
em justiça, desde agora e para
sempre; o zelo do Senhor dos
Exércitos fará isto.
COMENTÁRIO: Se Jesus
não tivesse nascido. O mundo
estaria na pré-história espiritual e física. Se com dois mil
anos com Jesus está assim,
imagine você se não tivesse
Jesus nascido. Certamente; a
ciência estaria nas trevas, sem
luz, sem direção, sem rumo, sem
norte. Sem Jesus a política estaria sem educação, sem civilidade e sem o respeito e amor
ao próximo que Jesus trouxe.
Sem Jesus o mundo estaria

numa completa escuridão e
sombra da morte. Não importa o dia exato em que Jesus
nasceu. O importante é comemorar de maneira educada e
saudável o natal de Jesus,
porque se Ele não tivesse nascido estaríamos todos, sem nenhuma excessão; perdidos e
sem esperança de salvação e
vida eterna.

Um estudo conduzido pela
Universidade de Oxford encomendado pelo Ministério da
Saúde analisou as taxas de imunização das doses de reforço de
diferentes vacinas contra a covid-19 utilizadas no Brasil em
quem concluiu o ciclo vacinal
com a Coronavac. O imunizante
é produzido pela farmacêutica
chinesa Sinovac em parceria com
o Instituto Butantan, vinculado
ao governo de São Paulo.
Segundo a pesquisa, quem
recebeu a dose de reforço da
própria Coronavac teve um aumento de sete vezes dos anticorpos em geral contra o coronavírus. Nas demais marcas, a
ampliação da quantidade de anticorpos é maior.
Quem recebeu a dose de reforço da Janssen teve elevação
do nível de anticorpos em 61
vezes. Na vacina da Oxford-AstraZeneca, o aumento foi de 85
vezes. O imunizante da PfizerBioNTech obteve o melhor desempenho, com crescimento de
175 vezes no número de anticorpos.
O estudo conduzido pela

Universidade de Oxford apontou uma queda do nível de anticorpos após seis meses em
quem recebeu a primeira e segunda doses da Coronavac,
confirmando a importância da
dose de reforço.
Voluntários
O estudo contou com a participação de 1.205 voluntários
em São Paulo e em Salvador. As
pessoas tiveram as doses de reforço dos diferentes tipos de
imunizantes aplicadas 28 dias
após a conclusão do ciclo vacinal. Em seguida os participantes tiveram amostras de sangue
retiradas para avaliar o nível de
anticorpos produzidos.
Segundo a responsável pela
pesquisa, Sue Ann Costa Clemens, o estudo confirmou o que
já vem sendo verificado em outras pesquisas em diferentes países. “O resultado reitera a literatura internacional de que o reforço com plataforma heteróloga com diferentes tipos de vacinas, suscita uma maior resposta imune”, declarou.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, avaliou que a

Coronavac foi importante no
período inicial de vacinação,
mas lembrou que orientação da
pasta foi a aplicação de outras
marcas para a dose de reforço
para pessoas acima de 18 anos.
Em relação às pessoas que
já tomaram a dose de reforço da
Coronavac, Queiroga respondeu que a vacina eleva anticorpos. “Sendo assim eles têm proteção, menor do que da PfizerBioNTech, mas estamos trabalhando com secretarias do estado de são Paulo e vamos tomar a melhor conduta”, disse.
Ele não adiantou que medidas
serão tomadas.
Vacinação de crianças
Queiroga preferiu não comentar a autorização, dada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), para vacinação de crianças, a partir de 5
anos, com o imunizante da Pfizer BioNTech. O ministro foi
questionado sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro que na quinta-feira, durante live em suas redes sociais,
afirmou ter pedido o nome dos
técnicos responsáveis pela au-

torização e sobre as reações da
diretoria e dos servidores da
agência a essa declaração, mas
também preferiu não responder.
“Essas outras questões não fazem parte da entrevista coletiva que estamos fazendo aqui”,
reforçou.
Região Norte
Marcelo Queiroga informou
que o ministério está preocupado com a Região Norte, bastante atingida pela pandemia tanto
na primeira quanto na segunda
ondas. O ministro pontuou que
ainda há estados com índices
de vacinação mais baixos do que
o restante do país.
“Estamos mais atentos em
relação à Região Norte. Todos
os nossos esforços estão hoje
focados em ampliar a cobertura
da 2ª dose e da dose de reforço
a estados onde essa cobertura
está baixa. É região de dimensões continentais, áreas remotas, para que consigamos, mesmo com estrutura poderosa do
Sistema Único de Saúde, vacinar povos indígenas e populações ribeirinhas”, destacou.
(Agencia Brasil)

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Página 5

BPP Instituição de Pagamento S.A.
CNPJ 13.370.835/0001-85 - NIRE 35.300.391.306
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Julho de 2021
1. Data, Horário e Local: Em 01.07.2021, às 15hs, na sede social da BPP Instituição de substituído. Artigo 11: A diretoria reunir-se-á quando necessário, por convocação de qualquer
Pagamento S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, nº de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos. Artigo 12: Nos casos
585, Bloco B, 3º andar, conjuntos 31/32, Edifício Padauiri, Alphaville Industrial, CEP 06454-000. 2. de impedimentos ou ausências temporárias de qualquer um dos diretores, os remanescentes
Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme escolherão, dentre si, o substituto que exercerá as funções do substituído cumulativamente.
assinaturas constantes no “Livro de Presença”. 3. Convocações: Dispensada a publicação do Artigo 13: Para a consecução dos objetivos sociais ﬁca a Diretoria investida de plenos poderes,
Edital de Convocação na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, com alterações inclusive para contrair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, cabendoposteriores. 4. Mesa: Presidente: Paulo Renato Della Volpe e Secretária: Soraia Dias de Souza. 5. lhes, além das atribuições legais: a) organizar o Regulamento interno da sociedade; b) deliberar
Ordem do Dia: (i) Lavrar a ata na forma sumária; (ii) Aumentar o capital social em moeda sobre a criação de dependências; c) tomar conhecimento dos balancetes mensais; d) fazer
corrente, bem como alterar a redação do Artigo 5º do Estatuto Social; e (iii) Consolidar o Estatuto levantar o balanço anual e elaborar o respectivo relatório, publicando-os sob sua assinatura. §
Social da Companhia. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram aprovadas pela 1º - Os diretores terão suas funções ﬁxadas em Reunião da Diretoria. § 2º - A representação da
unanimidade de votos dos acionistas: (i) Os acionistas registram que a ata a que se refere a Sociedade e a prática de atos necessários ao seu funcionamento regular competirá aos diretores,
presente Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das sempre em conjunto, com assinatura de pelo menos 2 Diretores. § 3º - A Sociedade poderá
assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. (ii) O nomear procuradores para representá-la nos limites dos poderes conferidos nos respectivos
aumento do capital social da Companhia no valor de R$12.999.004,00, em moeda corrente, mandatos. Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 14: A Assembleia Geral reunirpassando o capital social de R$57.737.295,76, para R$70.736.299,76, mediante a emissão de se-á, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses de cada ano e, extraordinariamente quando
4.870.000 de ações ordinárias, pelo valor de emissão de R$2,67 cada ação, em observância ao necessário, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações. Artigo 15: A
disposto no § 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, totalmente subscritas e integralizadas neste Assembleia Geral será instalada por um dos diretores e presidida pelo acionista escolhido pelos
ato pelo acionista PAM Jr. Participações e Empreendimentos S.A., conforme Boletim de presentes, o qual, por sua vez, escolherá um dos acionistas para secretariar os trabalhos da
Subscrição, que se encontra arquivado na Companhia à disposição do Banco Central do Brasil, mesa. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 16: O Conselho Fiscal terá o seu
mediante expressa renúncia ao direito de preferência dos acionistas Exponencial Pagamentos funcionamento não permanente, sendo instalado a pedido de acionistas, dentro do que
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Alexandra Bispo Thomaz, Carolina preceitua o artigo 161 da Lei 6404/76. Artigo 17: O Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
Abdala Bauman Rocha, Patricia Luiza Broilo e Eduardo Kisahleitner. Tendo em vista a deliberação será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros, e suplentes em igual número,
acima, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, a qual ﬁxará sua remuneração. Capítulo VI capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$70.736.299,76, dividido em Da Ouvidoria - Artigo 18: A sociedade terá uma Ouvidoria, composta por um Ouvidor
47.393.132 ações ordinárias e 42.523.132 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nomeado pela Diretoria, com mandato de 01 ano, permitida a renomeação. § 1º - Os critérios
nominal.” Os acionistas ratiﬁcam que a operação de expansão da participação qualiﬁcada do para nomeação do Ouvidor serão baseados em conduta ilibada, conhecimento dos produtos e
acionista PAM Jr. Participações e Empreendimentos S.A., em decorrência do presente serviços comercializados pela sociedade, aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e
aumento de capital, está condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil. (iii) A defesa do consumidor e à mediação de conﬂitos e à devida certiﬁcação em ouvidoria obtida
consolidação do Estatuto Social, que passa a integrar a presente Ata como Anexo I. 7. perante entidade de reconhecida capacidade técnica. § 2º - A destituição do Ouvidor poderá
Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a ocorrer por manifestação própria ou por decisão da Diretoria sociedade, em decorrência da
presente ata, a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 8. perda de vínculo funcional com a sociedade, alteração de função dentro da sociedade, conduta
Assinaturas: Paulo Renato Della Volpe, Presidente da Mesa; Soraia Dias de Souza, ética incompatível com a função, desempenho insatisfatório de suas atribuições, ou eventuais
Secretária da Mesa; Acionistas: PAM Jr. Participações e Empreendimentos S.A., representada práticas e condutas que justiﬁquem a destituição. Artigo 19: A Ouvidoria terá as seguintes
por Paulo Renato Della Volpe; Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em Participações atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de
Multiestratégia, representado por Reag Administradora de Recursos Ltda.; Carolina Abdala produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da
Bauman Rocha; Alexandra Bispo Thomaz; Patricia Luiza Broilo e Eduardo Kisahleitner. A presente sociedade; b) atuar como canal de comunicação entre a sociedade e os clientes e usuários de
confere com a original lavrada em livro próprio. Soraia Dias de Souza - Secretária da Mesa. produtos e serviços, inclusive na mediação de conﬂitos; e c) informar à Diretoria da sociedade a
JUCESP 586.863/21-7 em 10.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
respeito das atividades de Ouvidoria. Artigo 20: A Ouvidoria terá as seguintes atividades: a)
Anexo I à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 01.07.2021 - atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes
BPP Instituição de Pagamento S.A. - CNPJ 13.370.835/0001-85 - NIRE 35.300.391.306 - e usuários de produtos e serviços; b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede e Foro, Objeto e Duração - andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não pode
Artigo 1º: A “BPP Instituição de Pagamento S.A.” é uma sociedade anônima, que se ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justiﬁcada, uma
regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% do total de demandas
aplicáveis. Artigo 2º: A sociedade tem sede e foro na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; c) encaminhar
Negro, 585, Bloco B, 3º andar, conjuntos 31/32, Edifício Padauiri, Alphaville Industrial, CEP: 06454- resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto no item anterior; d) manter a diretoria da
000, podendo, por resolução da Diretoria, abrir ﬁliais em qualquer localidade do país, observadas sociedade, informada sobre os problemas e deﬁciências detectados no cumprimento de suas
as prescrições legais. Artigo 3º: A sociedade terá como objetivo social: a) a gestão de contas de atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da sociedade para
pagamentos; b) a disponibilização de serviços de aporte ou saque de recursos mantidos em conta solucioná-los; e e) elaborar e encaminhar à auditoria interna, e à diretoria da sociedade, ao ﬁnal
de pagamento; c) a execução e a facilitação a instrução de pagamento relacionada a determinado de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela
serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento; Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Artigo 21: A Ouvidoria contará com condições
d) a emissão de instrumentos de pagamento; e) a execução de remessa de fundos; f) a conversão adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada pela
de moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciando a sua aceitação transparência, independência, imparcialidade e isenção, sendo assegurado o acesso da
ou gerindo o uso de moeda eletrônica; g) outras atividades relacionadas à prestação de serviço Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas
de pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil. h) o desenvolvimento, administração e recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o
gestão de programas de cartões pré-pagos e/ou pré-carregáveis (ou recarregáveis), em moeda exercício de suas atividades, no comprimento de suas atribuições. Capítulo VII - Do Exercício
nacional e/ou estrangeira, bem como o estabelecimento de relações contratuais com os Social, Balanços, Lucros e Sua Aplicação - Artigo 22: O exercício social coincide com o
portadores dos cartões; i) o desenvolvimento e administração de pagamento com meios ano civil, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23: O balanço,
eletrônicos; j) a aceitação de depósitos (ou créditos) desses portadores; k) a participação de obediente a todas as prescrições legais, será levantado em 31 de dezembro de cada ano. A
intercâmbio doméstico e internacional de transações realizadas com cartões emitidos pela critério da Diretoria, a sociedade poderá levantar balanços intercalares, no último dia útil de cada
administradora; l) a participação de serviço de autorizações das transações realizadas pelos mês. Artigo 24: Do lucro líquido apurado em cada balanço, serão destinados: a) 5% para a
portadores; e m) a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista. constituição do Fundo de Reserva Legal, até que este alcance 20% do capital social; b) 25%, no
Artigo 4º: O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e mínimo, para dividendos aos acionistas; e c) o saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar
Ações - Artigo 5º: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições legais atinentes à
R$70.736.299,76, dividido em 47.393.132 ações ordinárias e 42.523.132 ações preferenciais, matéria. § 1º - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos do
todas nominativas e sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado
nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Da Administração - Artigo 6º: A ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos
sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de, no mínimo, 2 até 7 membros, pela sociedade para todos os efeitos legais. § 2º - Os prejuízos ou parte deles poderão ser
sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Administrativo, 1 Diretor Comercial, 1 Diretor de Marketing, absorvidos pelos acionistas, mediante rateio, a ser atribuído a cada ação em que se divide o
1 Diretor Operacional, 1 Diretor de Produtos e 1 Diretor de Tecnologia da Informação, acionistas capital social, após a absorção dos saldos existentes em lucros acumulados, reservas de lucros e
ou não, residentes no País e eleitos pela Assembleia Geral, que lhe ﬁxará sua remuneração. reservas de capital, nesta ordem. Artigo 25: O dividendo não será obrigatório no exercício social
Artigo 7º: O prazo de mandato da Diretoria é de 2 anos, sendo permitida a reeleição. § Único em que a administração o julgar incompatível com a situação ﬁnanceira da sociedade, podendo
- Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos até a posse dos a Diretoria propor à Assembleia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obrigatório
eleitos. Artigo 8º: Os diretores ﬁcam dispensados de prestar caução em garantia de suas ou nenhum dividendo. A Assembleia Geral poderá, também, se não houver oposição de nenhum
gestões. Artigo 9º: A investidura no cargo de diretor far-se-á pôr termo lavrado e assinado no acionista presente, deliberar distribuição de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção de
livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Artigo 10: Em caso de vaga de um dos cargos da todo o lucro. Artigo 26: O prazo para pagamento do dividendo será estipulado pela Assembleia
Diretoria, esta designará um substituto provisório dentre os seus membros, até a realização da Geral Ordinária que o aprovou, de acordo com as disponibilidades ﬁnanceiras da sociedade,
primeira assembleia geral que então deliberará sobre o provimento deﬁnitivo do cargo. O justiﬁcadas pela Diretoria, porém, não ultrapassando o exercício. Artigo 27: A Diretoria tem
substituto eleito servirá até o término do mandato do substituído. § Único - Nos casos de vaga poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividendos intermediários e juros sobre o
em que a Diretoria ﬁcar reduzida a menos de dois membros, a Assembleia Geral de Acionistas capital próprio (Lei nº 9.249/95), dentro dos limites legais e “ad referendum” da Assembleia
deverá, tempestivamente, eleger um substituto, que servirá até o término do mandato do Geral de Acionistas que aprovar as contas daquele exercício social.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072258-89.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a AAA Reis Imp. Com. de Equipamentos de Informática Ltda CNPJ 06.126.291/0001-45, que Totvs S/A
requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 107.664,18 (maio/2020). Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor
total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021.
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VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/09/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/09/2021, às 18h, na sede social da Vyttra Diagnósticos Importação e
Exportação S.A., localizada na Cidade de SP/SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio Vista
Verde Offices, unidades 401 a 420, Torre Gaivota, CEP 05319-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), por estar presente à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro
de Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rubens Mário
Marques de Freitas e secretariados pelo Sr. Alexandre Fava Fialdini. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o
encerramento de filial da Companhia; (ii) a alteração da denominação social da Companhia; (iii) a ratificação da
eleição dos Diretores e seus respectivos prazos de mandato; (iv) a criação do Conselho de Administração da
Companhia e eleição de seus membros e (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações:
Instalada a Assembleia, após discussão da matéria objeto da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata na
forma de sumário e a sua publicação sem o nome dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no Artigo
130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. 5.2. Aprovar o encerramento da segunda filial da Companhia, estabelecida na Rua
Pioneira, 50, Quadra 1, Lote 5, Espaço Imunotech, Setor Zona Industrial Pedro Abrão, Goiânia-GO, CEP 74.583-250,
registrada na JUCEG NIRE 529000441251, por despacho de 16/03/2004, com início de atividades em 01/09/2004,
devidamente inscrita no CNPJ 00.904.728/0007-33. 5.3. Aprovar a alteração da denominação social da Companhia
para “Vyttra Diagnósticos S.A.”. 5.4. Ratificar que a Diretoria da Companhia é composta pelos diretores indicados
abaixo, os quais passam a possuir prazo de mandato unificado até Reunião do Conselho de Administração que
deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício encerrado em 31/12/2022.
Diretor Presid
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1017657-34.2020.8.26.0002. O Dr. CLAUDIO SALVETTI D
ANGELO, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a SHIROMI
NOMURA (RG nº 2.631.110 e CPF/MF nº 011.603.628-15) que CONDOMINIO EDIFICIO CAROLINA lhe
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 14.072,70, referente ao não
pagamento das despesas condominiais. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 10/12/2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20( vinte) DIAS. PROCESSO Nº 1052970-53.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILARODRIGUES
BORGES DEAZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OSVALDO GREGORIO ARIAS TORRES,
Paraguaio, Casado, Mecânico, CPF 23587161895, com endereço à Rua Mario de Azevedo, 88, Vila Santo
Antonio, CEP04811-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Grupo Paulista de Investimentos e Participações Ltda, alegando em síntese: pagamento de alugueis
atrasados . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2021.
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VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/ME 00.904.728/0001-48 - NIRE 3530052997-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 18/052021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18/05/2021, às 18h, na sede social da Vyttra Diagnósticos Importação
e Exportação S.A., localizada na Cidade de SP, SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio
Vista Verde Offices, unidades 401 a 420, Torre Gaivota, CEP 05319-000 (“Companhia”). 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”),
por estar presente à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de
Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rubens Mário Marques
de Freitas e secretariados pelo Sr. Alexandre Fava Fialdini. 4. Ordem do Dia: Em sede de AGO, deliberar sobre
(i) o relatório anual e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes; (ii) a
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; e, (iii) fixar a remuneração dos membros
da Administração da Companhia para o exercício social de 2021. Em sede de AGE, deliberar sobre (i) a eleição
de diretora da Companhia; (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado,
por meio da emissão privada de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a fim de
atender ao exercício de opções outorgadas a executivos da Companhia, conforme Plano de Opção de Compra
de Ações de Emissão da Companhia aprovado pela AGE de 31/01/2020 (“Plano”); (iii) o aumento do capital
social da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;
(iv) a ratificação de aquisição de ações para manutenção em tesouraria e o subsequente cancelamento de
referidas ações; e, (v) a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, uma vez aprovado o capital
social. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão da matéria objeto da ordem do dia, os acionistas
da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas: 5.1. Autorizar a
lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem o nome dos acionistas presentes, de
acordo com o previsto no Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76. Em sede de AGO: 5.2. Aprovar o relatório
anual e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2020 as quais foram devidamente publicadas no DOESP e no jornal “O Dia” em 07/05/2021,
acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais ficam arquivadas na sede da
Companhia. 5.3. Tendo em vista o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 apurado no valor
de R$ 64.557.799,35, os acionistas (i) deixam de constituir a reserva legal na forma do §1º do artigo 193 da Lei
das S.A., (ii) ratificam o pagamento da antecipação da distribuição de dividendos no valor de R$ 42.788.780,18,
o qual foi aprovado por meio da AGE de 08/09/2020, (iii) destinam o valor de R$ 17.715.448,98 para a constituição
da reserva de subvenção de investimento e (iv) destinam o valor de R$ 4.053.570,19 para a reserva de lucros.
5.4. Aprovar a remuneração da administração da Companhia até a data da AGO da Companhia que deliberar
para o exercício social de 31/12/2021 em até R$ 9.000.000,00. Em sede de AGE: 5.5. Aprovar a eleição da Sra.
Cláudia Okumura, brasileira, divorciada, psicóloga, RG 25.626.662-1 SSP-SP e CPF 216.026.158-02, com
escritório na cidade de SP, SP, na Av. Queiroz Filho, 1560, Condomínio Vista Verde Offices, Torre Gaivota, 4º
andar, unidades 401 a 420, CEP 05319-000, na qualidade de Diretora sem designação específica da Companhia.
A Diretora sem designação específica ora eleita terá o mandato unificado com os demais diretores pelo prazo
de 2 anos contados de 04/09/2020. 5.5.1. A Diretora ora eleita aceitou o cargo para o qual foi eleita, declarando
expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de
sociedades, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, a Diretora ora eleita toma posse
em seu cargo, mediante a assinatura dos respectivos Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas da
Diretoria da Companhia. 5.6. Aprovar o aumento do capital social mediante a emissão de 2.042.418 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dentro do limite do capital autorizado, todas relativas ao exercício
das opções outorgadas no âmbito do Plano, ao preço de emissão de R$ 0,364536 cada uma, totalizando R$
744.535,16, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do §3º do
artigo 171 da Lei 6.404/76. Do valor total da emissão ora realizada, R$ 744.534,16 deverá ser destinado à conta
de reserva de capital da Sociedade a título de ágio na subscrição, nos termos do artigo 182, §1º, alínea ‘a’, da
Lei 6.404/76 e R$ 1,00 deverá ser destinado à conta do capital social. As ações ora emitidas farão jus a dividendos
integrais, juros sobre o capital próprio e outros proventos que vierem a ser declarados pela Companhia a partir
da presente data. O aumento de capital social ora deliberado deverá ser totalmente subscrito pelo beneficiário
das opções exercidas e integralizados conforme boletim de subscrição anexo à presente ata e que deverá ser
arquivado na sede da Companhia. 5.7. Aprovar o aumento do capital social mediante a emissão de 28.251.995
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,73 cada uma, totalizando R$
48.875.951,35, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente ata. A totalidade das 28.251.995 novas ações
ordinárias ora emitidas são integralmente subscritas, neste ato, e integralizadas da forma prevista no boletim de
subscrição anexo à presente ata, do qual (i) R$ 10.000,00 serão destinados à conta de capital social, e (ii) R$
48.865.951,35 serão destinados à conta de reserva de capital, a título de ágio na subscrição, nos termos do
artigo 182, §1º, alínea ‘a’, da Lei 6.404/76. Consignar que (a) os acionistas da Companhia expressamente
renunciam a seu direito de preferência no âmbito do aumento de capital ora realizado; e (b) tendo em vista que
são, na presente data, os únicos acionistas da Companhia nesta data, proprietários de 100% das ações de
emissão da Companhia, não há necessidade de fixação de prazo para exercício de direito de preferência na
subscrição das novas ações emitidas em decorrência do aumento de capital social ora deliberado. 5.8. Ratificar
a aquisição pela Companhia de 25.231 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para manutenção
em tesouraria. Ato subsequente, os acionistas deliberam por realizar o cancelamento de referidas ações. 5.9.
Aprovar, em decorrência das deliberações ora aprovadas, a alteração da redação do artigo 4ª do Estatuto Social
da Companhia, nos termos da redação prevista conforme abaixo: “Artigo 4º. O capital social é de R$ 1.387.336,00
dividido em 151.391.859 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo parte integralizada em moeda
corrente nacional e parte pendente de integralização em moeda corrente nacional, na forma prevista nos boletins
de subscrição decorrentes de suas respectivas emissões.” §1º. A Companhia está autorizada a aumentar seu
capital mediante a emissão até o limite de 10.874.151 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação da Assembleia Geral, que fixará as condições
da emissão, inclusive o preço e prazo da integralização. §2º. A Companhia pode, dentro do limite do capital
autorizado e por deliberação de procurador devidamente aprovado pelos acionistas, outorgar opção de compra
de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em favor de diretores, empregados elegíveis e prestadores
de serviços da Companhia.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual
se lavrou a presente ata, na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas
presentes. São Paulo, 18/05/2021. Mesa: Rubens Mário Marques de Freitas - Presidente. Alexandre Fava Fialdini
- Secretário. JUCESP - 426.194/21-4 em 26/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data do leilão: 20/12/2021 - A p artir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA,
SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP, telefone 1197334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulament ação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal
dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e
taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED: 609 – Contrato: 102684165389-4 - CREDOR: EMGEA - EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA
PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): NELSON VESPA JUNIOR, BRASILEIRO, MÉDICO, RG.
16.719.751-SSP/SP, CPF: 112.903.288-46, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge,
se casado(a) estiver. Imóvel sito à: RUA ITAGYBA SANTIAGO, Nº 360,
APARTAMENTO Nº 151 DO TIPO B, LOCALIZADO NO 15º ANDAR DO
EDIFÍCIO MAISON LOUVRE, 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA, SÃO PAULO/
SP. Contendo a área privativa real de 98,250 metros quadrados, a área de
garagem real de 41,220 metros quadrados, correspondente a duas vagas
indeterminadas, a área comum real de 44,791 metros quadrados (nela
incluiída a área correspondente a um depósito individual), perfazendo a
área total real de 184,261 metros quadrados, correspondendo a uma fração
ideal de terreno de 1,5694%, cabendo a essa unidade autônoma o direito a
guarda de 02 (dois) veículos de passeio na garagem coletiva, em igual
número de vagas indeterminadas operadas por manobrista. COM TODAS
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 1.711.364,43
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 636.000,00
São Paulo, 01 de Dezembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
01, 10 e 20/12/2021
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TDSP - MARIA DE JESUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ 13.647.506/0001-39
- NIRE 35.225.374.951 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Em 17/12/2021, às 11h, na Sede, em
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Mesa: João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José
Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Presença: Totalidade. Deliberação por Unanimidade: Reduzir o capital social de R$36.800.000,00, dividido em 36.800.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, para
R$10.800.000,00, dividido em 10.800.000 quotas no valor nominal de R$1,00 cada uma, portanto, uma redução
de R$26.000.000,00. Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão levadas à registro
na JUCESP, após o cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do CCB. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 17/12/2021. João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge Lisboa Santos
Rosa, Secretário. Pelos Sócios: TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos; José
Jorge Lisboa Santos Rosa; Somalfa Brasil Participações Ltda. - Marina Kato.
TDSP - GALENO DE CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ 08.396.991/000185 - NIRE 35.221.019.714 - Extrato da Ata Reunião de Sócios - Em 17/12/2021, às 10h30, na Sede, em São
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Mesa: João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge
Lisboa Santos Rosa, Secretário. Presença: Totalidade. Deliberação por Unanimidade: Reduzir o capital social
de R$32.220.000, dividido em 32.220.000,00 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, para R$10.000,00,
dividido em 10.000 quotas no valor nominal de R$1,00 cada uma, portanto uma redução de R$32.210.000,00.
Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão levadas à registro na JUCESP, após o
cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do CCB. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
17/12/2021. João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário.
Pelos Sócios: TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos; José Jorge Lisboa
Santos Rosa; Somalfa Brasil Participações Ltda. - Marina Kato.

SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S.A.
CNPJ/MF nº 04.049.497/0001-93 - NIRE 35.3.0019461-6
Rua Joaquim Floriano, 466, Ed. Brascan Century Corporate
14º andar - Conj. 1402 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
CARTA DE RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR DA CONTROLADORIA
A(o)(s) Senhor(a)(es) e Acionista(s), A/C Presidente: Sr. Valdecy Claudino e Vice-Presidente Dra. Virgínia de M. Claudino
Milani. Comunico às V.Sas, minha renúncia, com desligamento em 27/09/2021, ao cargo Diretor da Controladoria desta
Companhia, cujo o mandato vigoraria até 10/11/2021, para o qual fui eleito através das Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária ocorridas em 26/12/2019 e levada a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
em 14/01/2021, sob o nº 30.649/20-1, protocolo 0.010.510/20-5, NIRE 3530019461-6. Por oportuno, ressalto que a presente
carta de renúncia deverá ser arquivada perante a Junta Comercial de São Paulo - JUCESP, bem como ser efetuada a
respectiva publicação na impressa oficial e em jornal de grande circulação, nos termos do artigo 151 da Lei nº 6404/76.
Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, José Messias Teodoro - CPF/MF 933.367.058-00.
Certidão de Inteiro Teor - Documento Emitido pela Internet
Nome Empresarial: SOCIC - Sociedade Comercial Irmãs Claudino S.A. Tipo Jurídico: Sociedade por ações. NIRE:
35300194616. CNPJ: 04.049.497/0001-93. Número do arquivamento: 496.718/21-6. Data do arquivamento:
15/10/2021. Dados da Certidão: Data de expedição: 16/12/2021. Hora de expedição: 15:43:29. Código de Controle:
163734765. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica podem ser verificados
no endereço: www.jucesponline.sp.gov.br. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 pela
secretária geral da JUCESP - Gisela Simiema Ceschin, conforme Artigo 1º da MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 M-Artigo 2º.

Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)
02ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São
Paulo/SP. Edital de Leilões Eletrônicosde Bem Imóvel e para Intimação
do(s) executado(s) César França Silva (RG: 19.851.915-1, CPF:
093.679.178-05), de Dinarte Bonetti Júnior(RG 2.959.837-0 SSP/SP e
CPF 107.115.628-49), daPrefeitura do Município de Mairiporã/SP, além de eventuais atuais ocupantes
desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s)Associação Suiça da Cantareira (CNPJ 017.45.847000168), na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais), expedido nos autos da Cumprimento de
Sentença promovida por Associação Suiça da Cantareira ,processo nº 0602544-31.2008.8.26.0001. O(a)
Dr(a). Cinthia Elias de Almeida, MM Juiz(a) de Direito da 02ª Vara Cível do Foro Regional de Santana
da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc., faz saber que, por meio do sistema gestor de leilões
eletrônicos judiciais Casa Reis Leilões Online , de titularidade do leiloeiro oficial Eduardo dos Reis,
Jucesp nº 748, levará às Hastas Públicas o Bem Imóvel ao final descrito. As hastas públicas estão hospedadas
em www.casareisleiloesonline.com.br . O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 10 (dez) de Janeiro de
2022, 12:00:00 horas e término dia 12 (doze) de Janeiro de 2022, 12:00:00 horas,oportunidade em que
o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo)
Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 12 (doze) de Janeiro de 2022,
12:01:00 horas e término dia 2 (dois) de Fevereiro de 2022, 12:00:00 horas, ocasião em que o Bem Imóvel
será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único
do art. 891 do CPC/2015). Do Bem Ofertado: 01 (uma) Casa e respectivo Terreno situados na atual
Alameda Lugano, Lote 14 da Quadra “A” do loteamento denominado atualmente “Suiça da Cantareira”, antigo
“Parque Petrópolis Paulista” – 8º Secção, no bairro São Pedro, zona Urbana deste distrito, município e
comarca Mairiporã, medindo 34,50m² em dois segmentos de frente para a Al. Est. De New York; 35,00m² da
frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, onde confronta com o lote 15; 27,50m² da
frente aos fundos do lado esquerdo, onde confronta com a viela 4, e , 33,50m² nos fundos, onde confronta com
a Al.Est. do colorado, encerrando a área total de terreno de 1.000,50m². área construída de 239,33m².. Matrícula
nº 17.579 do 1º CRI de Mairiporã/SP. Inscrição Municipal / INCRAnº: 05.21.01.14. Da Matrícula do Imóvel
se verifica: que o imóvel foi havido por Dinarte Bonetti Júnior (RG 2.959.837-0 SSP/SPe CPF 107.115.62849), enquanto divorciado (R. 11); edificação de residência unifamiliar com área total construída de 239,33m²
(AV 12); termo de responsabilidade de preservação de área verde com 0,040420ha ou 40% da área total (Av.
13); e a penhora executada (Av. 15). Da Posse.O executado permanece no exercício da posse do bem. Dos
Débitos de IPTU / ITR sobre o Imóvel. Conforme a pesquisa realizada em 20 de setembro de 2021, sobre
o imóvel pesam débitos de IPTU inscritos na dívida ativa, no valor de R$ 6.408,35, relativos aos anos 2017 até
2020. Havia R$ 1.357,11 de 2021. Dos Débitos de Condomínios sobre o Imóvel.Trata-se Cumprimento
de Sentença homologatória de acordo entabulado em sede de Ação de Cobrança de cotas mensais de
manutenção do lote 14 da quadra “A” do loteamento denominado atualmente “Suiça da Cantareira”. O valor
do crédito executado perfazia o montante de R$ 427.064,00 para 24 de Setembro de 2020. Avaliação Original:
R$ 117.000,00 para set/2017.AvaliaçãoAtualizada: R$ 142.361,84 para set/2021. Das Condições de Leilão,
de Participação e de Arrematação. O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893
do CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas
mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário,
não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou
complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade
existente. O interessado em participar dos leilões deve fazer cadastrar prévio no sistema gestor
www.casareisleiloesonline.com.br e postular habilitação para os leilões de seu interesse na sala de
hospedagem das respectivas hastas públicas, onde os lances serão oferecidos online e imediatamente
divulgados para preservação do tempo real das ofertas. O Pagamento do Preço da Arrematação poderá
ser realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com o pagamento de pelo menos 25% (vinte
e cinco por cento) do valor da oferta à vista. No caso de pagamento à vista , o arrematante deverá efetuar
o pagamento do preço por meio de depósito judicial, sob pena de desfazimento da arrematação (art. 892 do
CPC/2015). Alternativamente, mediante a hipoteca do próprio imóvel ofertado, será admitido o parcelamento
do preçoem até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, devendo a 1ª (primeira) parcela ser equivalente
a pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do preço e ser paga no ato da arrematação por meio de depósito
judicial, sob pena de desfazimento da arrematação (art. 892 do CPC/2015), vencendo-se a segunda parcela
no 30º (trigésimo) dia contados da data de término do leilão e as demais parcelas no mesmo dia dos meses
seguintes, sendo que cada parcela do preço será acrescida de correção monetária calculada pelos índices
constantes daTabela Prática do E. TJSP para Atualização de Cálculos Judiciais. O interessado em realizar
o pagamento parcelado do preço deverá apresentar ao leiloeiro oficial proposta escrita de aquisição do Bem
Imóvel por valor que não seja considerado preço vil. A proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, cf. § 7º do art. 895 do CPC/2015. A Comissão
Devida à Casa Reis Leilões Online é de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá
por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, devendo ser paga no ato da arrematação,
sob pena de desfazimento da arrematação, por meio de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED
– Transferência Eletrônica Disponível endereçado para Conta Corrente a ser indicada pelo sistema gestor
por ocasião da confirmação da arrematação. Das Penalidades.O não pagamento do preço da aquisição, de
seu complemento e/ou da comissão do sistema gestor implicará ao arrematante remisso ou seu fiador as
penalidades previstas pelo artigo 897 do CPC/2015, com a perda da caução inicial e demais valores pagos
em favor do exequente e a perda da comissão em favor do sistema gestor, além da imposição de multa nos
termos do § 4º do art. 895 do CPC/2015 e a aplicação para o adquirente remisso do previsto pelos artigos
335 e 358 do Código Penal. Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima citados,
serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para
fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso;
os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer
outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis. Do Crédito
Executado.O valor do crédito executado perfazia o montante de R$ 427.064,00 para 24 de Setembro de 2020.
Dos Recursos. Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento. Das Informações e Das
Disposições Finais. A r. decisão de fls. 417 determinou que o “arrematante arcará: a) eventuais débitos
pendentes que recaiam sobre os bens, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo
130, parágrafo único do CTN; b) comissão do leiloeiro; c) as despesas e os custos relativos à desmontagem,
remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados”. Correrão por conta do arrematante
todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o
pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos,
registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos. Correrão por conta do
arrematante todas as providências e despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva
imissão na posse, inclusive eventual pagamento de taxas de ocupação e afins. Das Intimações.Pelo presente
edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações
pessoais, César França Silva (RG: 19.851.915-1, CPF: 093.679.178-05), Dinarte Bonetti Júnior (RG 2.959.8370 SSP/SP e CPF 107.115.628-49), Prefeitura do Município de Mairiporã/SP, além de eventuais atuais ocupantes
desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s) Associação Suiça da Cantareira (CNPJ 017.45.8470001-68),
na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais). E para que produza seus efeitos de direito, será o
presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de Setembro de 2021. Eu, , Escrevente,
digitei. Eu, , Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
Cinthia Elias de Almeida - Juiz(a) de Direito
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP
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 Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada
no dia 27/12/2021, às 10h, em 1ª convocação, na Avenida 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 Paulo, para deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da
sede da Companhia. São Paulo/SP, 15.12.2021.
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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)

SF 419 Participações Societárias S.A. - (em constituição)
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de
Sociedade por Ações SF 419 Participações Societárias S.A.
Data, Hora, Local: 15.09.2021, 10hs., na sede São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital inicial. Mesa: Presidente: Luis Guilherme de Souza Silva, Secretário: Lawrence Santini Echenique. Deliberações Aprovadas: 1. A constituição da Companhia, sob a denominação de SF 419 Participações Societárias S.A.. 2. A subscrição de 400 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$ 400,00 e a integralização parcial de 10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o Estatuto Social. Aprovar a
eleição dos seguintes diretores sem designação especíﬁca: (i) Luis Guilherme de Souza Silva; (ii) Lawrence Santini Echenique. O jornal para publicação dos atos da Companhia será o Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo ou o
Diário Oﬁcial da União e um outro de grande circulação. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15.09.2021. Acionistas: Luis Guilherme de Souza Silva, Lawrence Santini Echenique. Diretores Eleitos: Luis Guilherme de Souza Silva, Lawrence Santini Echenique. JUCESP NIRE 3530057783-3 em 30.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
28 de Setembro SPE Limitada
CNPJ/MF 33.398.786/0001-04 - NIRE 35235504679
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 03.12.2021
Data, Hora, Local: 03.12.2021, às 10hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, torre Sul, 30º andar,
São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luiz Felipe Gurtler Bueno; Secretário: Lucas Paravizo Claudino.Deliberações Aprovadas: (A) Redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no valor R$ 3.800.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.800.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de R$1,00
cada, sendo 3.800.000 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII, passando o
capital social de R$ 22.146.774,00 para R$ 18.346.774,00. Consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão eﬁcazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não
haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida
ou o depósito judicial do respectivo valor; (B) Autorização para os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.12.2021.
Sócios: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII; XPCE Ministro Godoi Participações S.A.

Aimbere SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 34.930.737/0001-25 - NIRE 35235642885
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 03.12.2021
Data, Hora, Local: 03.12.2021, às 10hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, torre Sul, 30º andar, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luiz Felipe Gurtler Bueno; Secretário: Lucas Paravizo
Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) aprovar a redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no valor
R$ 1.710.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil,
mediante o cancelamento de 1.710.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo
855.000 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII e 855.000 quotas da sócia XPCE
Re Aimberê S.A., passando o capital social de R$ 22.290.100,00 para R$ 20.580.100,00. Consignar que as deliberações
aprovadas na presente deliberação somente se tornarão eﬁcazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos
credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código
Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o
pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; (B) Autorização para os administradores a praticarem todos
os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 03.12.2021. Sócios: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII; XPCE Re Aimberê S.A.
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TDSP - BACEUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ 12.910.318/0001-99
- NIRE 35.224.897.402 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Em 17/12/2021, às 10h, na Sede,
em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Mesa:
João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Presença: Totalidade. Deliberação: Reduzir o capital
social de R$13.150.000,00, dividido em 13.150.000
quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, para
R$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas no valor
nominal de R$1,00 cada uma, portanto uma redução
de R$12.950.000,00. Esta Ata de Reunião de Sócios
e a alteração contratual respectiva serão levadas à registro na JUCESP, após o cumprimento do prazo legal,
conforme os artigos 1.082 e 1.084 do CCB. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17/12/2021. João
Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente; José
Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário. Pela Sócia:
TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa
Rodrigues dos Santos; José Jorge Lisboa Santos Rosa.

Brito Peixoto SPE Limitada
CNPJ/MF 31.293.899/0001-01 - NIRE 35235328838
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 03.12.2021
Data, Hora, Local: 03.12.2021, 10 hs, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, torre Sul, 30º
andar, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário:
Lucas Paravizo Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado,
no valor R$ 650.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do
Código Civil, mediante o cancelamento de 650.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de R$1,00
cada, sendo 650.000 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII, passando o
capital de R$ 7.095.650,00 para R$ 6.445.650,00; e consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação
somente se tornarão eﬁcazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados
da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja
oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou
o depósito judicial do respectivo valor; (B) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à
efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.12.2021.
Sócios: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII, XPCE Ministro Godoi Participações S.A.

Ministro Gabriel SPE Limitada
CNPJ/MF 34.941.312/0001-11 - NIRE 35235643768
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 03.12.2021
Data, Hora, Local: 03.12.2021, às 10 horas, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, torre Sul, 30º
andar, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luiz Felipe Gurtler Bueno; Secretário:
Lucas Paravizo Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) a redução do capital social, totalmente subscrito e
integralizado, no valor R$ 480.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos
do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 480.000 quotas representativas do capital social
da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 240.000 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fundo de
Investimento Imobiliário – FII e 240.000 quotas de titularidade da sócia XPCE Re Ministro Gabriel S.A., passando o capital
social da Sociedade de R$ 30.000.100,00 para R$ 29.520.100,00; e consignar que as deliberações aprovadas na presente
deliberação somente se tornarão eﬁcazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores quirografários,
contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não
haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida
ou o depósito judicial do respectivo valor; e (B) autorização para que os administradores a praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios da Sociedade. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 03.12.2021. Sócios: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII, XPCE Re Ministro Gabriel S.A.

HOUSTON S/A – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF nº 53.811.196/0001-60 - NIRE 35.3.0010458-7
Rua Joaquim Floriano, 466, Ed. Brascan Century Corporate
14º andar - Conj. 1401 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
CARTA DE RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR DA CONTROLADORIA
A(o)(s) Senhor(a)(es) e Acionista(s), A/C Presidente: Dra. Virgínia de M. Claudino Milani e Vice-Presidente Sr Valdecy
Claudino. Comunico às V.Sas, minha renúncia, com desligamento em 27/09/2021, ao cargo Diretor da Controladoria desta
Companhia, cujo o mandato venceu em 23/12/2020, estendido por prazo indeterminado até que ocorra a investidura dos
novos administradores a serem eleitos mediante a realização de Assembleia Geral Ordinária, nos termos do §4º do artigo
150, da Lei nº 6.404/76, cargo para o qual fui investido na AGE ocorrida em 10/07/2020 e levada a registro na Junta Comercial
do Estado de São Paulo - JUCESP em 15/09/2020, sob o nº 378.948/20-9, protocolo 0.651.753/20-0, NIRE 3530010458-7.
Por oportuno, ressalto que a presente carta de renúncia deverá ser arquivada perante a - JUCESP, bem como ser efetuada
a respectiva publicação na impressa oficial e em jornal de grande circulação, nos termos do artigo 151 da Lei nº 6404/76.
Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, José Messias Teodoro - CPF/MF 933.367.058-00.
Certidão de Inteiro Teor - Documento Emitido pela Internet
Nome Empresarial: Houston S/A – Empreedimentos e Participações. Tipo Jurídico: Sociedade por ações. NIRE:
35300104587. CNPJ: 53.811.196/0001-60. Número do arquivamento: 497.483/21-0. Data do arquivamento:
14/10/2021. Dados da Certidão: Data de expedição: 16/12/2021. Hora de expedição: 15:46:22. Código de Controle:
163735119. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica podem ser verificados
no endereço: www.jucesponline.sp.gov.br. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 pela
secretária geral da JUCESP - Gisela Simiema Ceschin, conforme Artigo 1º da MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 M-Artigo 2º.

Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 28.812.606/0001-40 - NIRE 35235097950
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 03.12.2021
Data, Hora, Local: 03.12.2021, às 10 horas, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 10º andar, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo
Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) a redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no valor R$
5.100.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso
II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 5.100.000 quotas representativas do capital social da Sociedade, com
valor nominal de R$1,00 cada, sendo 2.550.000 quotas de titularidade da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento
Imobiliário – FII e 2.550.000 quotas de titularidade da sócia XPCE Anhaia Mello Participações S.A., passando o capital
social de R$ 9.100.000,00 para R$ 4.000.000,00; e consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação
somente se tornarão eﬁcazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados
da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja
oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o
depósito judicial do respectivo valor; (B) autorização para que os administradores a praticarem todos os atos necessários
à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios da Sociedade. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
03.12.2021. Sócios: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII, XPCE Anhaia Mello Participações S.A.

Mitre Ministro Godói SPE Limitada.
CNPJ/MF 30.441.997/0001-86 - NIRE 35235250383
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 03.12.2021
Data, Hora, Local: 03.12.2021, às 10hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, torre Sul, 30º andar, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) Redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no valor R$
2.600.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil,
mediante o cancelamento de 2.600.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo
1.300.000 quotas da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII e 1.300.000 quotas de titularidade da sócia
XPCE Ministro Godói Participações S.A., passando o capital social de R$ 19.813.460,00 para R$ 17.213.460,00. Consignar que
as deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão eﬁcazes após o decurso do prazo de 90 dias para a
oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º,
do Código Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; (B) Autorização para os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 03.12.2021. Sócios: Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII; XPCE Ministro Godói Participações S.A.

Fisia Comércio de Produtos Esportivos Ltda.
CNPJ/ME nº 59.546.515/0001-34 - NIRE 35.212.627.367
Resolução de Única Sócia (nos termos do artigo 1.072,
§ 3º, do Código Civil e artigo 6º do Contrato Social)
GRUPO SBF S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida
Doutora Ruth Cardoso, 7221, 1º, 2º e 3º andares, CEP 05425-902, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 13.217.485/0001-11 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE
35.300.390.458 (“Grupo SBF”), neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social por seus diretores,
Srs. Gustavo de Lima Furtado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº
18.436.057-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 292.785.458-05, e José Luís Magalhães Salazar, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 60.453.560 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME
sob o nº 902.518.577-00, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, 1º, 2º e 3º andares, CEP 05425-902,
Pinheiros; Única sócia da sociedade empresária limitada Fisia Comércio de Produtos Esportivos Ltda.,
com sede na Rua Werner Siemens, 111, Prédio 1, 1º e 2º pavimentos, Lapa de Baixo, CEP 05069-010,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.546.515/0001-34, com
Contrato Social arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.212.627.367, em sessão de 03 de novembro de
1994 (“Sociedade”); decide, neste ato, sem quaisquer restrições: (i.) aprovar a redução do capital social
da Sociedade, por considerá-lo excessivo, no valor de R$ 126.938.599,00 (cento e vinte e seis milhões,
novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais) nos termos do artigo 1.082, inciso II, da
Lei nº 10.406/02, conforme alterada (“Código Civil”), mediante cancelamento de 126.938.599 (cento e vinte
e seis milhões, novecentas e trinta e oito mil, quinhentas e noventa e nove) Quotas com valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada, e a consequente restituição do valor das Quotas ora canceladas à única sócia,
passando o capital social da Sociedade de R$ 1.679.936.860,00 (um bilhão, seiscentos e setenta e nove
milhões, novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta reais) para R$ 1.552.998.261,00 (um bilhão,
quinhentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e um reais),
dividido em 1.552.998.261 (um bilhão, quinhentas e cinquenta e dois milhões, novecentas e noventa e
oito mil, duzentas e sessenta e uma) Quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional (“Redução de Capital”); (ii.) determinar que o
pagamento da restituição do valor das Quotas canceladas se dará mediante compensação dos valores
antecipados a título de antecipação para futura redução de capital, nos termos de contrato celebrado entre
a Sociedade e a Grupo SBF; (iii.) determinar que os Administradores da Sociedade ﬁcam encarregados
de providenciar a publicação da presente resolução, em atendimento ao artigo 1.084, § 1º, do Código Civil,
para eventual oposição de credores. O presente instrumento particular é assinado em 3 (três) vias de igual
teor e forma. São Paulo, 01 de dezembro de 2021. Única Sócia: Grupo SBF S.A.. Por: Gustavo de Lima
Furtado - Cargo: Diretor de Clientes. Por: José Luís Magalhães Salazar - Cargo: Diretor Financeiro.

COLONIAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ/MF nº 07.087.281/0001-00 - NIRE 35.2.2773115-7
Rua Joaquim Floriano, 466, Ed. Brascan Century Corporate
14º andar - Conj. 1403 - Itaim Bibi - São Paulo/SP
CARTA DE RENÚNCIA DO ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO AO CARGO DE DIRETOR DE CONTROLADORIA
A(o)(s) Senhor(a)(es) e Administrador(a)(es) e Cotista(s), A/C da Sócia Presidente: Dra. Virgínia de M. Claudino
Milani. Comunico às V.Sas, minha renúncia, com desligamento em 27/09/2021, ao cargo de Administrador não sócio
na função de Diretor da Controladoria desta sociedade, eleito para o mandato por prazo indeterminado, a última
reeleição ocorreu no dia 29/01/2020, conforme, Trigésimo Aditivo ao Contrato Social registrado sob o nº 343.763/205 no dia 25/08/2020 na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, protocolo 0.576.795/20-3, NIRE
3522773115-7. Por oportuno, ressalto que a presente carta de renúncia deverá ser arquivada perante a Junta
Comercial de São Paulo - JUCESP, bem como ser efetuada a respectiva publicação na impressa oficial e em jornal
de grande circulação, nos termos do §3º do artigo 1.063 do Código Civil. Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente, José Messias Teodoro - CPF/MF 933.367.058-00.
Certidão de Inteiro Teor - Documento Emitido pela Internet
Nome Empresarial: Colonial Administração e Participação Ltda. Tipo Jurídico: Sociedade limitada. NIRE:
35227731157. CNPJ: 07.087.281/0001-00. Número do arquivamento: 548.624/21-5. Data do arquivamento:
18/11/2021. Dados da Certidão: Data de expedição: 03/12/2021. Hora de Expedição: 15:10:01. Código de Controle:
163033353. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma da eletrônica podem ser verificados
no endereço: www.jucesponline.sp.gov.br. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2021 pela
secretária geral da JUCESP - Gisela Simiema Ceschin, conforme Artigo 1º da MP 2200-2, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 M-Artigo 2º.

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO  &RQWUDWRV %DQFiULRV 5HTXHUHQWH %DQFR %UDGHVFR 6$ 5HTXHULGR 0DUFHO &DUORV GD 6LOYD (',7$/ '(
&,7$d235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR )RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U -26( )$%,$12 &$0%2,0 '( /,0$ QD IRUPD GD /HL HWF
)$=6$%(5D0$5&(/&$5/26'$6,/9$&3)0)TXHOKHIRLSURSRVWDXPD$d2'(&2%5$1d$
GH SURFHGLPHQWR FRPXP SRU SDUWH GH %$1&2 %5$'(6&2 6$ REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5
 0DUoR  GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH &UpGLWR HP &RQWD &RUUHQWH 3HVVRD -XUtGLFD Q
 (VWDQGR R UpX HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR
SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHP
VH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGH'H]HPEURGHH

(',7$/ '( ,17,0$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %DQFR %UDGHVFR 6$ ([HFXWDGR 'HWWHFWD 6LVWHPDV (OHWURQLFRV H
7HFQRORJLD /WGD H RXWUR (',7$/ '( ,17,0d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR  'U D  &ODULVVD
5RGULJXHV$OYHVQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD'HWWHFWD6LVWHPDV(OHWU{QLFRVH7HFQRORJLD/WGD &13-
  H )DEUtFLR GH $UD~MR 6DFFKL &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU
%DQFR %UDGHVFR 6$ SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  H 5
(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoDP LPSXJQDomR QD DXVrQFLD VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO SURVVHJXLQGRVH
R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 6mR 3DXOR DRV  GH
GH]HPEURGHH
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO3UHVWDomRGH6HUYLoRV5HTXHUHQWH6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLOR5HTXHULGR-DTXHOLQH3HUHLUD3HWURYLWKF
H RXWUR (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $OH[DQGUH %XFFL QD IRUPD GD /HL
HWF )$= 6$%(5 D R  -DTXHOLQH 3HUHLUD 3HWURYLWKF &3)   H 3HWDU 3HGUR 9DFLWH &3) 
  TXH 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR OKHV DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   GHFRUUHQWH GRV 5HFLERV 3URYLVyULRV GH 6HUYLoR QV  
       (VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD
DFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHP
VHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRVUHTXHULGRVVHUmRFRQVLGHUDGRVUHYpLVFDVR
HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DLR0RVFDULHOOR5RGULJXHVQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5&,$'(628=$%UDVLOHLUD&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH
([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$DOHJDQGRHPVtQWHVHREMHWLYDQGRUHFHEHU
D TXDQWLD GH 5  -DQHLUR GH   UHIHUHQWH D FpGXOD GH FUpGLWR EDQFiULR RSHUDomR Q
 (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2
SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR
SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR VRE SHQD GH SHQKRUD HP WDQWRV GH VHXV EHQV TXDQWRV EDVWHP
j JDUDQWLD GD H[HFXomR (P FDVR GH SDJDPHQWR GHQWUR GR WUtGXR D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH 1R
SUD]R SDUD HPEDUJRV UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR H[HTHQWH H GHSRVLWDQGR  GR YDORU HP H[HFXomR LQFOXLQGR
FXVWDV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV SRGHUi R H[HFXWDGR UHTXHUHU R SDJDPHQWR GR UHVWDQWH HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  DR PrV 1mR VHQGR HIHWXDGR R SDJDPHQWR IOXLUi R SUD]R GH 
TXLQ]H GLDVSDUDDSUHVHQWDomRGHHPEDUJRVjH[HFXomR(PFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 0RQLWyULD  3UHVWDomR GH
6HUYLoRV5HTXHUHQWH)XQGDomR6mR3DXOR5HTXHULGR5DIDHOGRV5HLV%DVWRV(',7$/'(&,7$d235$=2'(
 ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,
6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U-26()$%,$12&$0%2,0'(/,0$QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D5$)$(/
'265(,6%$6726&3)0)TXHOKHIRLSURSRVWDXPD$d2021,7Ï5,$SRUSDUWHGH)81'$d2
62 3$8/2 PDQWHQHGRUD GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD GH 6mR 3DXOR REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD
GH 5  0DUoR  GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV UHODWLYR DR FXUVR GH
*UDGXDomRHP$GPLQLVWUDomRUHIHUHQWHjVPHQVDOLGDGHVQmRSDJDVQRDQRGH(VWDQGRRUpXHPOXJDULQFHUWR
H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH
QRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOHIHWXHRSDJDPHQWRGRGpELWRDFUHVFLGRV
GHGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVFDOFXODGRVVREUHRYDORUGDFDXVDRXFDVRTXHLUDDSUHVHQWHHPEDUJRVVRESHQD
GHFRQVWLWXLomRGRFRQWUDWRHPWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDO1mRVHQGRDSUHVHQWDGDGHIHVDRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHO
FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGH H

FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 3ª VARA CÍVEL - Rua Sta. Maria nº 257 salas 225 / 227 - 2º andar - CEP 03085-901 - Fone: (11) 2293-3154 - E-mail:
tatuape3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1003552-34.2020.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. LUCIANO GONÇALVES PAES
LEME, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOAO VICTOR PIEDADE DE JESUS,
CPF 455.537.788-59, que lhe foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO
em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de BANCO ITAUCARD S.A., alegando em
síntese que o réu não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas,
deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 9, com vencimento em 29/05/
2019, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua
dívida, que, atualizada até a data 09/03/2020 resultando no valor total, líquido
e certo de R$16.001,17, houve o cumprimento da liminar com a busca e apreensão do bem, retornando-o a posse do autor. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2021.
17 e 18/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125498-90.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Ricardo Rodrigues Savini CPF 326.403.151-53, na qualidade de representante legal da executada
Geodata Serviços Offshore S/A CNPJ 04.887.590/0001-77, que nos autos da ação de execução, movidos por Totvs S/A,
foi deferida a intimação por edital dos executados Ricardo Rodrigues Savini CPF 326.403.151-53, na qualidade de
representante legal da executada Geodata Serviços Offshore S/A CNPJ 04.887.590/0001-77, que se encontram em lugar
LJQRUDGRGRWHRUGR$72GHIOV³TXHGHWHUPLQRXDFRPSURYDomRGRSDJDPHQWRGRDFRUGRQRPrVGHMXOKR  ´
sob pena de prosseguimento da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021.
[17,20]

(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR,QFLGHQWHGH'HVFRQVLGHUDomRGH
3HUVRQDOLGDGH-XUtGLFD'XSOLFDWD5HTXHUHQWH6SDO,QG~VWULD%UDVLOHLUDGH%HELGDV6$5HTXHULGR-RVHGH2OLYHLUDHRXWUR(',7$/
'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DULDQDGH6RX]D1HYHV6DOLQDVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R -26(
'(2/,9(,5$&3)H$0e/,$'$6,/9$&3)TXHQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDRUDHPIDVH
GHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDDMXL]DGDSRU6SDO,QG~VWULD%UDVLOHLUDGH%HELGDV6$HPIDFHGH&RPHUFLDO%UDVLO'DQFHWHULD/WGD±
0(&13-IRLGHIHULGDD&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDPDQLIHVWHPVH
VREUHRSHGLGRGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHPSUHVD&RPHUFLDO%UDVLO'DQFHWHULD/WGD±0(&13-
UHTXHUHQGRDVSURYDVFDEtYHLV(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDORTXDOVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR
QRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGH
H
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO&RQWUDWRV
%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR9'/6HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRVH,QIRUPDWLFD/WGD0H(',7$/'(&,7$d2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
,9/DSD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5DSKDHO*DUFLD3LQWRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 9'/6(59,d26$'0,1,675$7,926
(,1)250$7,&$/7'$0(&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRU
SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ REMHWLYDQGR R SDJDPHQWR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR
,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDVQ(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGH
VHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGD
SHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGD
H[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDV
GHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEURGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO6HJXUR
([HTXHQWH6XODPHULFD&LDGH6HJXUR6DXGH([HFXWDGR3RUWRIyOLR&RQVXOWRULD(P3ODQHMDPHQWR)LQDQFHLUR/WGD(GLWDOGH&LWDomR
H,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U$QGUp$XJXVWR6DOYDGRU%H]HUUD-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD3RUWRIyOLR&RQVXOWRULDHP3ODQHMDPHQWR)LQDQFHLUR/WGD &13-
 TXH6XO$PpULFD&RPSDQKLDGH6HJXUR6D~GHOKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5
 DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR FRQWUDWR GH VHJXUR QD PRGDOLGDGH VD~GH FXMR SURGXWR GH FRQWUDWDomR IRL
GHVHQYROYLGRHVSHFLDOPHQWHSDUD3HTXHQDH0pGLD(PSUHVD±³30(´UHSUHVHQWDGRSHODDSyOLFHQ(VWDQGRDH[HFXWDGD
HPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXH
DYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRR
GHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHP
SDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUD
RDUUHVWRSURFHGLGRVREUH%R[H$GXSORWLSR³$'´ORFDOL]DGRQRVXEVRORGR(GLItFLR$GLJHLQWHJUDQWHGR&RQGRPtQLR
5HVLGHQFLDO0HUDQRVLWXDGRQD5XD)UDQFLVFR,QiFLRGH/LPDVQPDWULFXODGRQR5HJLVWURGH,PyYHLVGH&DPSRVGR-RUGmRVRE
QH LY ER[HQ$VLPSOHVWLSR³$6´ORFDOL]DGRQRVXEVRORGR(GLItFLR$GLJHLQWHJUDQWHGR&RQGRPtQLR5HVLGHQFLDO
0HUDQRVLWXDGRQD5XD)UDQFLVFR,QiFLRGH/LPDVQPDWULFXODGRQR5HJLVWURGH,PyYHLVGH&DPSRVGR-RUGmRVREQ
1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHGH]HPEUR
GHH

9DUD&tYHO&HQWUDO2ItFLR&tYHO&HQWUDO(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
 2 00 -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U )DELR
&RLPEUD-XQTXHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D*,/%(572$/(;$1'5('(2/,9(,5$&3)VREQ
 TXH $5+$6$ DMXL]RXOKH XPD DomR 021,7Ï5,$ REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5 )H
YHUHLURGH DVHUDWXDOL]DGDUHIHUHQWHVRVFKHTXHQ8$H8$QRYDORUGH5FDGD
VDFDGRV FRQWUD R %DQFR ,WD~ 6$ $J && GDQGRVH j FDXVD R YDORU GH 5  (QFRQWUDQGR
VH D SDUWH UHTXHULGD HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHIHULGD VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH
GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO2)(5(d$(0%$5*26021,7Ï5,26RX3$*8(D
LPSRUWkQFLDVXSUDPDLVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVQRLPSRUWHGHGRYDORUGDFDXVDILFDQGRFLHQWHRXWURVVLPGHTXH
QHVWH ~OWLPR FDVR ILFDUi LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV H GH TXH QD KLSyWHVH GH QmR RIHUHFLPHQWR GH HPEDUJRV
FRQVWLWXLUVHi GH SOHQR GLUHLWR R WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO DUW    GR &3&  TXDQGR HQWmR WHUi LQFLGrQFLD R
GLVSRVWR QR DUW  GR &3& 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV UpXV VHUmR FRQVLGHUDGRV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
3URFHVVR3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHO',5(,72$'0,1,675$7,92(2875$60$7e5,$6
'(',5(,723Ò%/,&26375$16623$8/275$163257(6$(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ
&ODVVH$VVXQWR3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHO',5(,72$'0,1,675$7,92(2875$60$7e5,$6
'(',5(,723Ò%/,&25HTXHUHQWH6375$16623$8/275$163257(6$5HTXHULGR&RQVyUFLR7UyOHEXV$ULFDQGXYD
/WGD(',7$/'(&,7$d235$=2'( 9,17( ',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUDPXUX$IRQVR)UDQFLVFRQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R &216Ï5&,275Ï/(%86$5,&$1'89$/7'$&13-FRPHQGHUHoR
j$YHQLGD3DFDHPEX3DFDHPEX&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR
&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH6375$16623$8/275$163257(6$REMHWLYDQGRDFRQGHQDomRGDUpDUHHPEROVDU
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SÃO FRANCISCO COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
CNPJ nº 07.224.412/0001-54 - NIRE 35.219.735.173
Extrato do Instrumento Particular de 4ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: Bárbara Dias Bianchi, CIRG 23.783.670-1-SSP/
SP e CPF 131.708.948-03, doravante denominada simplesmente “Bárbara”; e Sueli Dias Bianchi Ikehara, CIRG
22.684.713-5-SSP/SP e CPF 125.183.278-43, doravante denominada simplesmente “Sueli”, neste ato representada por sua procuradora, Andréia Tiheme Ikehara, RG 25.306.656-6, CPF 146.661.408-08. Únicas sócias representando a totalidade do capital social da São Francisco Comércio e Administração de Imóveis Ltda., com sede
em SP/SP, CNPJ 07.224.412/0001-54, (“Sociedade”). Resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade de acordo
com as seguintes cláusulas e condições: 1) Com a finalidade de desmembrar certos negócios atualmente conduzidos pela Sociedade, são aprovados, na íntegra: a) o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da São Francisco
Comércio e Administração de Imóveis Ltda. com Versão da Parcela Cindida à SJV Bianchi Labriola - Administração, Compra e Venda de Imóveis - EIRELI, datado de 29/10/2021 (Anexo I) (“Protocolo”); b) a ratificação
da nomeação da empresa especializada Actual Consultoria S/S, com sede em SP/SP, CNPJ 58.002.809/0001-32
e CRC-SP 2SP014488/O-4, representada pelo sócio Sr. Mauro Stacchini Jr., CRC 1SP117498/O-0, CPF 034.993.11860 e RG 6.312.284-4 SSP/SP, para elaborar o Laudo de Avaliação relativamente à parcela do patrimônio líquido da
Sociedade a ser vertida para a SJV Bianchi Labriola - Administração, Compra e Venda de Imóveis EIRELI
(transformada automaticamente de EIRELI para sociedade limitada unipessoal, Lei nº 14.195/2021), com sede em
SP/SP, CNPJ 36.033.211/0001-78 e com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP - NIRE
35.630.508.975 (“SJV Bianchi”); e, c) o Laudo de Avaliação, relativamente à parcela do patrimônio líquido da Sociedade a ser vertida à SJV Bianchi elaborado por referida empresa especializada (Anexo II) (“Laudo”). 2) Em decorrência da aprovação dos documentos relacionados no item acima, é aprovada a cisão parcial da Sociedade com
versão da parcela cindida à empresa individual de responsabilidade limitada SJV Bianchi, que será responsável,
apenas, pelas obrigações que lhe forem transferidas, sem solidariedade com a Sociedade, conforme faculta, por
analogia, o § único do artigo 233 da Lei 6.404/76. Por conta do valor total da parcela cindida, as sócias comprometem-se nos termos do artigo 1.055, §1º, do Código Civil. O valor total da parcela do patrimônio da Sociedade a ser
vertida à SJV Bianchi é de R$ 172.212,71, correspondente a: (i) direitos reais sobre 04 apartamentos, futuras
unidades do imóvel de titularidade da Sociedade, situado à Praça Deputado Dario de Barros, Lote 2, Quadra 33,
do Bloco 5, Cidade Jardim, SP/SP; e (ii) demais ativos e passivos elencados no referido Laudo. 3) Resolvem as
sócias da Sociedade, reduzir o capital social em R$ 125.000,00, passando de R$ 250.000,00 para R$ 125.000,00,
com a consequente extinção de 125.000 quotas do seu capital social, integralmente detidas pela sócia Sueli, que
ora se retira da Sociedade, a qual será detentora das quotas proporcionais na SJV Bianchi. 4) Com a retirada de
Sueli do quadro societário e a permanência apenas de Barbara como única sócia, ratifica-se que a Sociedade
permanecerá como sociedade empresária unipessoal Ltda, outorgando a Sueli e a Sociedade, reciprocamente, a
mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, para mais nada reclamarem, com relação à qualidade de sócia
de Sueli até a presente data. 5) Sueli renuncia também ao seu cargo de administradora da Sociedade, sendo que
a administração da Sociedade passará a ser exercida isoladamente pela única sócia Bárbara. A sócia, a Sociedade, e administradora ora destituída, conferem-se reciprocamente a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, para mais nada reclamarem, seja a que título for, quanto aos atos praticados na gestão dos negócios sociais.
6) Para refletir as alterações, dá-se nova redação das Cláusulas 5ª e 6ª do Contrato Social da Sociedade. 7) Ficam,
desde já, autorizadas todas as providências e todos os documentos necessários à conclusão desta operação de
cisão parcial, nos moldes previstos no Protocolo e neste instrumento, inclusive quaisquer documentos necessários
para formalizar a devida transferência da parcela cindida à SJV Bianchi, consubstanciada nos direitos reais sobre
as seguintes unidades autônomas futuras (“Imóveis”), sendo os demais ativos listados diretamente no Laudo: 04
futuras unidades autônomas, denominadas por Apartamentos nº 61, 62, 81 e 82 (“Imóveis”), a serem construídas
no terreno objeto da matrícula nº 59.519 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de SP/SP, pelo valor total de R$
4.080.016,26, conforme a seguinte descrição imobiliária: “Um terreno à Praça Deputado Dario de Barros, lote 2 da
quadra 33, do Bloco 5, Cidade Jardim, 13º Subdistrito, Butantã, medind
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Endurance Brasil chega à grande
final com disputas abertas
Em Goiânia, carros mais rápidos do Brasil encaram disputa que vai definir a maior parte dos campeões de 2021

96ª São Silvestre

Campeão e recordista
da Maratona de Paris/
21 é o primeiro
destaque confirmado

Assunção busca o bicampeonato da P1
eles não fiquem na segunda colocação, porque isso já é suficiente para eles”, disse Marcelo
Hahn.
“A expectativa é a melhor
possível, pois é minha primeira
temporada no Endurance Brasil
e nós podemos sair de lá com o
título. Temos que ter também a
consciência de que na primeira
prova em Goiânia a McLaren era
o carro mais rápido do final de
semana e a gente não conseguiu
ganhar da Porsche, então teremos um desafio muito grande
pela frente”, avalia Cacá
Na categoria P2, o título de
Cláudio Ricci e Fernando Poeta
já está sacramentado. Já na P3,
quatro carros brigam pelo título
de 2021. Na GT4, André Moraes Jr e Cássio Homem de Me-

llo, que venceram três corridas
no ano, garantem o título caso
terminem a prova entre os seis
primeiros. A GT4 Light também
está praticamente definida com
Nelson Monteiro, Chico Horta
e Renan Guerra precisando apenas completar a prova para confirmar o título. Situação idêntica a vivida por Ricardo Mendes
na GT3 Light, que vem a Goiânia
precisando apenas cruzar a linha
de chegada com sua Ferrari para
ser campeão.
A disputa das Quatro Horas de
Goiânia, prova válida pela grande
final do Império Endurance Brasil, está marcada para 11h30 deste sábado. A prova conta com
transmissão ao vivo e na íntegra
pelo Bandsports e pelo canal oficial da categoria no Youtube.

F1: Pietro Fittipaldi completa 123 voltas
em teste da Haas com novos pneus
Foto/ LAT Images

Brasileiro apresentou boa performance na pista de Abu Dhabi e está trabalhando com a equipe no desenvolvimento do carro

Pietro Fittipaldi participou
na quarta-feira (15) de testes da
Fórmula 1 no circuito de Yas
Marina. O piloto completou 123

voltas ao longo do dia em Abu
Dhabi com o carro da Haas equipado com os novos pneus de aro
18, maiores em relação aos usa-

dos até o último domingo.
“Finalizamos o dia de testes
em Abu Dhabi e completamos
123 voltas. Foram muitas voltas
e estou muito feliz com a forma
como foi o teste. Aprendemos
muito com este pneu maior de
2022. É bem interessante e conseguimos muitas informações
para o ano que vem”, disse Pietro, logo após o encerramento
das atividades na capital dos Emirados Árabes Unidos.
“Na minha parte, também fiquei muito contente em ser bem
competitivo. Fizemos uma simulação de classificação por volta
do meio dia e meia, hora bem
quente da pista, e mesmo assim
nosso tempo foi muito bom. Em
simulação de corrida, também

estávamos fortes na pista”, seguiu o piloto da Haas, que agradeceu ao time americano pela
oportunidade de participar dos
testes.
“Isso é importante, sempre ter
a oportunidade de pilotar. Então,
quero agradecer a equipe por me
dar esta chance. Foi um dia fantástico e esses pneus grandes são
interessantes, vai ser um desafio
extra no ano que vem”, completou Pietro, que tem duas largadas
na Fórmula 1 em seu currículo,
além de participações em campeonatos como a Indy, o Mundial de
Endurance e a Stock Car.
A temporada 2022 da Fórmula 1 será aberta no dia 20 de março, com a realização do Grande
Prêmio do Bahrein, em Sakhir.

TCR South America

“Não será fácil, mas não é impossível”,
diz Digo Baptista sobre briga pelo título
A primeira temporada da história do TCR South America terá
sua etapa final neste sábado e
domingo (dias 18 e 19), no autódromo de Concepcion del
Uruguay, na Argentina. E a briga
pelo título promete.
Vice-líder e melhor brasileiro na competição, Digo Baptista
chega a mais um desafio animado e confiante na performance
do Audi RS3 LM TCR #13, da
Cobra Racing Team, comandada
por Nonô Figueiredo.
O brasileiro tem 215 pontos,
contra 229 do líder, o espanhol
Pepe Oriola. A rodada terá duas
corridas, com mais de 50 pontos em jogo no total, contando
os 25 para cada vitória e a pontuação do treino classificatório
(o pole soma cinco pontos).
Como na maioria da temporada, o circuito será mais um
onde Digo nunca andou. Mas o
piloto não vê isso como um problema, pois tem conseguido se
adaptar rápido aos traçados.
“A expectativa é alta. Sabe-

Foto/ Rafa Catelan

Brasileiro da Cobra Racing Team está 14 pontos atrás do principal rival, mas rodada dupla final em Concepcion terá mais
de 50 pontos em jogo

Nonô Figueiredo e o piloto: ano de estreia e ótimos resultados
mos que não será fácil, mas não com esses carros, trouxe um ené impossível, principalmente, genheiro de fora e isso faz uma
porque são mais de 50 pontos em grande diferença no tempo que
jogo. Então, temos de focar em se leva para aprender o carro, fafazer o nosso trabalho, dar o zer o set up, mexer”, destacou
máximo que pudermos e, no fi- Digo.
nal, ver o que acontece”, comen“No nosso caso, estreamos
tou o piloto de 25 anos.
sem conhecer muito bem o car“Tem sido um campeonato ro, então chegar à última etapa
muito bom. Meu principal rival, com chances de brigar pelo títuo Oriola, já corre há um tempo lo com ele é muito gratificante”,

continuou o brasileiro.
Nas sete etapas da temporada até aqui, Digo conquistou três
vitórias (Curitiba e duas em El
Pinar), um segundo lugar (Rivera) e um terceiro (Interlagos).
Embora tenha ficado de fora do
pódio nas últimas corridas, ele
ressalta que a evolução do time
tem sido constante.
“Na última prova, evoluímos
muito e o carro estava muito
bom. Mas acabei largando no
meio do pelotão e perdi muito
tempo atrás de alguns carros.
Então, vamos focar em nos classificar mais à frente nestas provas finais, porque este é um carro difícil para ultrapassar. Estamos confiantes”, completou.
Os treinos terão início na sexta-feira (17), com a tomada de
tempos no sábado, a partir das
10h30, e a primeira prova às
14h10. A corrida final será no domingo, às 9h05. O Fox Sports
exibe VT da corrida 1 no domingo, a partir das 8 horas, com a segunda prova ao vivo na sequência.

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

Foto/ Gazeta Press

te. Apenas 25 pontos separam os
competidores e a missão dos líderes é terminar na primeira ou
segunda colocação para garantir
o bicampeonato sem sustos.
“Abrimos a temporada com
vitória em Goiânia e agora retornamos a uma das minhas pistas
prediletas do calendário com o
objetivo de fazer a lição de casa
e ficar com título. A disputa está
totalmente aberta, mas vamos
aproveitar os treinos para testar
a confiabilidade do carro e, na
prova, vamos buscar alinhar cautela e velocidade para ter um ritmo forte que nos leve a mais esta
conquista”, disse Assunção.
Já na GT3, McLaren, Mercedes e Porsche disputam o título.
Um modelo de cada montadora.
A liderança é de Marcelo Hahn e
Allam Khodair, que possuem 765
pontos a bordo da máquina inglesa. No entanto, com descartes,
são superados pela Mercedes de
Cacá Bueno e Ricardo Baptista,
que marcam 25 pontos a mais
neste cenário. Para ficar com o
título, os líderes precisam tirar
essa diferença na grande final.
“Em Santa Cruz sofremos
muito com a penalização de peso
que foi imposta ao nosso carro.
Isso derrubou nossa performance e complicou nossas chances
no campeonato. Mas agora não
é o momento para pensarmos
nisso. Temos que nos concentrar
em fazer nossa parte na pista,
buscar a vitória e torcer para que

Foto/ Bruno Terena

Chegou a hora da grande final. Em Goiânia, os carros mais
rápidos do Brasil alinham no grid
pela última vez em 2021 neste
sábado para a disputa da grande
final do Império Endurance Brasil. Com a vitória na decisão valendo 260 pontos, a disputa está
aberta em sete das oito categorias em disputa, incluindo a Geral, onde 14 pilotos divididos em
sete carros conservam chances
matemáticas de brigar pelo título. A liderança, entretanto, é de
Emílio Padron e Marcelo Vianna, que contarão mais uma vez
com o reforço de Renan Guerra
a bordo do protótipo AJR #11.
Basta que eles cheguem pelo
menos na oitava colocação da
prova para ficar com o título.
“Estamos muito felizes com
a temporada que fizemos até
aqui. A regularidade tem sido a
nossa chave até o momento e temos que manter isso nesta final
para sair de Goiânia com o título. Vamos tratar de cuidar do
equipamento ao longo das quatro horas de prova e buscar fazer
nossa parte. Nós e todo o time
da Motorcar estamos bastante
focados nisso”, disse Padron.
Na P1, que reúne os protótipos mais potentes, Padron e Vianna correm por fora na briga
pelo título, aparecendo na segunda colocação A liderança é dos
atuais campeões Henrique Assunção e Fernando Ohashi. Mas
a disputa na categoria está quen-

O primeiro dos destaques
internacionais que participarão
da 96ª Corrida Internacional de
São Silvestre foi confirmado na
quinta-feira (16). Campeão e
recordista da Maratona de Paris, em 2021, o queniano Elisha
Rotich estará na Prova no dia
31 de dezembro. O atleta, dessa forma, abre uma lista de corredores, estrangeiros e nacionais, com resultados expressivos e que permitem prever mais
uma disputa acirrada pelo topo
do pódio, assim como aconteceu na última edição da Prova.
Vale destacar que todos os atletas estrangeiros confirmados
deverão cumprir todas as regras
sanitárias do país.
Aos 31 anos, Elisha conseguiu, na Capital francesa, no
mês de outubro, derrubar um
recorde que durava havia sete
anos. Com 2h04min21seg, o
atleta superou a marca de Kenenisa Bekele, obtida em
2005, em quase 45seg, confirmando seu bom momento.
Antes da interrupção das provas em razão da pandemia, ele
já tinha se destacado na TCS
Amsterdam Marathon, quando
terminou em terceiro lugar,
com
o
tempo
de
2h05min18seg. Foi, de fato,
um prenúncio do excelente
resultado que conquistaria
quase dois anos depois.
A relação de Elite, no masculino e no feminino, terá outros atletas de renome das provas de rua em todo o mundo.

Nos próximos dias, os organizadores divulgarão os corredores que percorrerão as ruas e
avenidas paulistas em busca do
título
Kit
Os corredores poderão retirar kit e chip entre os dias 27
e 30 de dezembro no Palácio
das Convenções do Anhembi
(Hall Nobre), em São Paulo,
localizado à Av. Olavo Fontoura, 1.209 (acesso pela entrada
do Auditório Elis Regina), na
EXPO São Silvestre.
A programação da entrega
de kit e chip ficou assim: nos
dias 27, 28 e 29, o horário será
das 9h às 20h, enquanto no dia
30 os inscritos poderão retirar
seus kits das 9h às 16h. Não
haverá entrega de kit e chip no
dia da Corrida, nem após a realização da Prova. Os documentos necessários para a retirada
também estão disponíveis no
site oficial.
A Corrida Internacional de
São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero,
com organização técnica da
Yescom. O patrocínio é de Cosan, 3 Corações, NewOn, Assaí Atacadista, Smart Fit e Molico, copatrocínio Bioleve,
Adria e Voe Ita, e apoio de
Montevérgine, Dois Cunhados
Hortifruti, Bendita Cânfora,
Comgas e Transamérica Executive Paulista. O apoio especial
do Governo do Estado de São
Paulo e Prefeitura da Cidade de
São Paulo.

Funvic Educacoin
Natal tem novo
desafio neste sábado
A equipe vai a Campinas para enfrentar o Vôlei Renata pela
penúltima rodada do primeiro turno da Superliga 21/22
Oitavo colocado na classificação geral da primeira fase da
Superliga 21/22, com 11 pontos,
o Funvic Educacoin Natal tem
neste sábado, dia 18, mais um
compromisso difícil na competição. O atual campeão nacional
estará em Campinas, no interior
paulista, para enfrentar o Vôlei
Renata, quarto colocado da tabela e atual campeão estadual. A
partida está marcada para o Ginásio do Taquaral, com início
previsto para as 19h30 e transmissão ao vivo pelo Canal SporTV2.
O único representante nordestino na Superliga A sabe da
importância deste jogo para as
pretensões de conseguir uma das
oito vagas para a próxima fase.
Para isso, terá dois grandes desafios: superar o grande número
de contusões do grupo e ainda
tentar segurar o Vôlei Renata
jogando em sua casa. O técnico

João Marcondes está, sem dúvida, virando a cabeça para buscar
a melhor forma de amenizar as
dificuldades e o grupo volte a
conquistar bons resultados.
O ponteiro Yudi, destaque do
Mundial de Clubes e recentemente campeão pan-americano
sub 23, não esconde a dificuldade da partida. “Sem dúvida, estamos esperando um grande jogo.
Trata-se de uma equipe muito
forte e que tem uma boa linha de
passe. Sabemos do nosso desafio, mas vamos, como sempre,
buscar mais um resultado positivo, destacou o jogador.
O time fechará sua participação no primeiro turno na próxima quarta-feira, dia 22, jogando
em casa, no Ginásio Nélio Dias.
O Funvic Educacoin Natal receberá o Montes Claros/América
Vôlei, em confronto marcado
para as 21h30, com transmissão
do Canal SporTV2.

email:
esporteodiasp@terra.com.br
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Truck

Fiat apresenta Nova Fiorino
Referência entre os veículos comerciais leves e líder do segmento de B-Vans
com mais de 90% de participação de mercado, a Fiat Fiorino sempre proporcionou
uma experiência positiva a centenas de
milhares de comerciantes que confiaram
no modelo para garantir o sucesso de seus
negócios. A Nova Fiorino chega às lojas
na versão Endurance 1.4 EVO Flex por
R$ 99.990.
A linha 2022 do veículo vem carregada de novidades, começando pelo design.
Na dianteira, os novos faróis, mais afilados e com máscara negra, são contornados pelos para-choques, para-lamas e capô
redesenhados. A grade frontal traz o Logo
Script FIAT e é complementada pelo Fiat
Flag no canto inferior direito. A lateral conta
com um painel de porta, que protege a carroceria de pequenas batidas no dia a dia.
O interior confortável e funcional ganhou painel completamente reformulado
com saídas de ar-condicionado retangulares. O novo cluster inclui computador de
bordo com seis funções, conta-giros e hodômetro parcial digital. Com regulagem de
altura de série, o volante agora adota o
Logo Script. O habitáculo recebeu tons escurecidos e mais 4 porta-objetos, totalizando 13 compartimentos, que somam 18,3
litros — 10% mais volume que o modelo
anterior. Entre eles está o exclusivo espaço para máquina de cartão na porta,
além da área acima do porta-luvas iluminado e nos novos painéis de portas, demonstrando a versatilidade da cabine
como característica essencial para o uso
profissional, que sempre foi o foco do veículo.
O conforto dos ocupantes é garantido
por uma longa lista de equipamentos de
série. A Nova Fiorino 2022 vem de fábrica com direção hidráulica, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de
altura, vidros e travas elétricas, chave com
telecomando, predisposição para som, protetor de cárter, alarme e faróis de neblina,

essenciais em situação de baixa visibilidade.
A Nova Fiorino incorpora controle de
tração e estabilidade (ESC) de série. O equipamento usa diversos sensores que, ao detectar uma situação de risco para o veículo,
atuam no freio e no acelerador para permitir que o motorista retome o controle. E, por
meio do Sinal de Freio de Emergência, a van
aciona automaticamente as luzes indicadoras de direção e pisca as luzes de freio, alertando os outros motoristas e reduzindo o risco
de colisões traseiras.
O controle de estabilidade inclui também o recurso de assistente de partida em
rampa (Hill Holder), um excelente aliado
no dia a dia dos deslocamentos urbanos.
O sistema traz mais conforto e segurança
nas manobras ao detectar quando o veículo está parado em um piso inclinado,
mantendo os freios acionados por alguns
segundos. Isso facilita a saída de semáforos e rampas. O recurso também é ativado em descidas, tornando as manobras de
ré mais fáceis.
A Nova Fiorino usa o motor 1.4 EVO
Flex, agora ajustado para atender às novas regras de emissões e ruído do Proconve (PL7). Reconhecido pelo excelente torque em baixas rotações, que deixa o
utilitário mais ágil e eficiente na hora de
transportar cargas, o propulsor ficou ainda mais econômico, com uma redução de
até 11,8% no consumo de gasolina (a melhora com etanol foi de 8,3%). Ele gera
até 86 cv de potência e torque de 120 Nm
com etanol.
O motorista se beneficia ainda dos novos ajustes do câmbio manual de cinco
marchas. A 2ª e a 3ª marchas ficaram mais
curtas, dando mais agilidade no trânsito
urbano ao mesmo tempo em que reduzem
a necessidade de trocas em retomadas e
subidas. A 5ª marcha foi alongada em 5%,
o que reduz a rotação do motor em velocidades de cruzeiro e, com isso, melhora
o consumo e reduz o ruído na cabine. A

Volare desenvolve microônibus para habilitação
de deficientes
A Volare, unidade de negócio da Marcopolo e líder nacional no segmento de microônibus, desenvolveu um Volare New Attack
8 especialmente para o treinamento e habilitação de pessoas com deficiência para processo de habilitação da Categoria D.
O Volare New Attack 8 foi totalmente
adaptado para realização de processos de habilitação da categoria D de para pessoas com
deficiência. Possui transmissão automática,
poltrona do motorista estofada e revestida em
tecido com amortecimento hidráulico e ajustável às necessidades do motorista com encosto de cabeça, acelerador à esquerda, manopla removível (de três hastes de empunhadura) e pomo giratório no volante de direção;
acelerador e freio manual; comandos de painel ao volante; comandos de painel por controle remoto no volante (limpador ,luzes ,buzina, etc.); prolongamento da alavanca de câm-

bio e/ou almofadas (fixas) de compensação
de altura e/ou profundidade; com prolongadores dos pedais e elevação do assoalho e/ou
almofadas fixas de compensação de altura e/
ou profundidade.
Com comprimento de 7.385mm (distância entre-eixos de 3.750mm), larguras interna de 2.130mm e externa de 2.200mm, e altura interna 1.900mm, o modelo tem capacidade para 20 passageiros sentados em poltronas Executiva 875, mais auxiliar e motorista. É equipado com sistema de ar-condicionado Valeo 160WCT para mais conforto e
comodidade, DTA (Dispositivo de Transferência Auxiliar) para total acessibilidade, itinerário eletrônico e porta-pacotes com iluminação. O Volare New Attack 8 será utilizado na capital do estado, Vitória, em unidade especializada no treinamento e formação
de condutores.

Nacionais

Novo Citroën C3

marcha à ré foi encurtada em 14%, facilitando manobras em ladeiras mesmo com
o veículo totalmente carregado.
As palhetas da Nova Fiorino agora são
do tipo flat-blade. Essa tecnologia permite uma melhor limpeza do vidro ao mesmo tempo em que gera menor ruído aerodinâmico. Ela também tem maior vida útil,

com garantia exclusiva de seis meses.
Os bancos foram modificados e estão
mais confortáveis, com melhora significativa em relação ao conjunto anterior e superando até modelos de passeio da concorrência, pois usam material mais resistente. Essa mudança é complementada
pelo novo painel de porta, que oferece mais

apoio para os braços do motorista e passageiro de qualquer estatura.
O clima na cabine também será sempre
agradável, graças ao ar-condicionado recalibrado, capaz de resfriar o interior da van
em até 6º C nos primeiros 15 minutos de
funcionamento, o que significa um resfriamento 18% mais rápido da cabine, considerando testes de laboratórios e simulação de
condições de trânsito urbano pesado.
Outra modificação se deu na suspensão traseira, reconhecida por sua força e
robustez ao utilizar eixo rígido tipo ômega
com mola parabólica longitudinal, a exemplo da Nova Strada, que passa a usar materiais de maior resistência. Essa alteração deixou o conjunto mais leve e reduziu
o camber residual e a massa não-suspensa, melhorando a eficiência e estabilidade.
Essas melhorias complementam os
atributos que tornaram o Fiat Fiorino favorito de empresários e frotistas. Isso inclui a robustez de um veículo pensado para
o trabalho, a capacidade de carga (650 kg),
o tamanho ideal para uso urbano e o baixo custo de propriedade. Mais do que um
carro, a Nova Fiorino é uma ferramenta
para quem busca o máximo de eficiência
em seu negócio sem abrir mão do conforto e segurança.

Motos

A off-road KTM 890R
chega ao Brasil
Potente, leve, compacta, e, sobretudo,
com o melhor desempenho off road disponível no mercado. A nova KTM 890R alia
o visual icônico de uma moto de enduro,
inspirada nas conquistas da fabricante austríaca no ‘Rally Dakar ’, com o conforto e
a alta performance de uma big trail. Equipada com o que há de mais moderno em
eletrônica, novas suspensões e ainda mais
potência, com a adição de 90cm³, o lançamento, que chega este mês nas concessionárias KTM e promete ser a moto definitiva para quem busca superar limites na
pilotagem ‘fora de estrada’ e no turismo
de aventura.
O lançamento recebeu atualizações no
seu poderoso motor bicilíndrico em linha,
oito válvulas e refrigeração líquida. Com o
acréscimo de 90cm³, a moto alcança agora a potência máxima de 105 hp a 8.000
rpm e torque máximo de 100 Nm a 6.500
rpm. Além de mais potente, o lançamento
oferece uma pilotagem ainda mais ágil devido ao aumento de 20% nas massas rotativas
e também graças às novas configurações do
sistema ABS, do controle de tração (MTC)
e da nova e mais resistente transmissão de
seis marchas – com quickshift opcional – que
torna a resposta da moto imediata assim que
acionado o acelerador.
Com um visual agressivo e reputação de
conquistar todo tipo de terreno, a KTM 890R
chega ao mercado brasileiro com recursos
atualizados. Sua suspensão WP XPLOR de
240 mm de curso, totalmente ajustável, recebeu novas configurações permitindo aos pilotos realizarem percursos ainda mais difíceis. A moto também teve atualizações na
embreagem – tipo slipper – fundamentais
para lidar com o torque e potência aumentados, provenientes dos 90 cm³ adicionais do
motor. Além disso, graças às últimas atualizações eletrônicas e refinamentos do premuffler – silenciador que integra o catalisador do sistema de escapamento –, o lançamento atende as normas da EURO 5 para o

controle de emissão de poluentes.
Pronta para grandes distâncias, a nova
KTM 890R oferece maior conforto e confiança para desafios em longas horas de viagem. O lançamento vem equipado com assento com altura ajustável e novo interruptor
para acionamento de controle de cruzeiro,
função que permite manter a velocidade estável sem a necessidade do acionamento do
acelerador. Além disso, a moto recebeu painel completo em TFT, sistema de iluminação
em LED e um tanque com capacidade para
20 litros de combustível. Já a parte eletrônica oferece todas as principais ferramentas
desenvolvidas pela KTM, que incluem funções como ‘My Ride’, ‘Off Road Ride
Mode’, ‘OffRoad ABS’, ‘Cornering ABS’,
‘Street Mode’, ‘Rain Mode’ e ‘Controle de
Tração’.
Projetada para ser uma moto travel-enduro de porte médio, a nova KTM 890R foi
construída com foco no desempenho. O paralama dianteiro alto, chassi estreito e tanque

de combustível e painel mais baixos confirmam isso visualmente. Já o novo sistema de freios garante toda a segurança
necessária para uma pilotagem de alta
performance. O lançamento vem equipado com sistema ABS, com disco duplo de
320 mm e pinças radiais na dianteira, e
disco simples de 260 mm com pinça flutuante na traseira.
Pesando 196 kg de peso seco, o lançamento da KTM ficou mais leve e resistente graças às atualizações do chassi, que
recebeu quadro e subquadro construído
em aço carbono cromo-molibdênio, revestido com tinta em pó. Já as suspensões
foram atualizadas com componentes WP
de alta qualidade e novo amortecedor traseiro. Na dianteira, a 890R 2021 recebeu
suspensão WP-XPLOR invertida de Ø 48
mm, e, na traseira, foi equipada com amortecedor WP-XPLOR com Sistema de
Amortecimento Progressivo (PDS), ambos com curso de 240mm.
A fabricante austríaca também disponibilizou no Brasil a versão mais voltada a estrada do lançamento. A KTM 890 tem poucas mudanças em relação a 890R. Além dos
grafismos, banco bi-partido e mais confortável, ausência de para-lama dianteiro alto e
de uma bolha para-brisa consideravelmente
maior, a principal diferença está nas suspensões. O modelo 890 utiliza suspensão WP
APEX invertida de Ø 43 mm na dianteira e
amortecedor WP APEX na traseira, ambos
com 200mm de curso, deixando a moto 4cm
mais baixa que na versão 890R, item que
agrada muito no uso urbano e para pessoas
de estatura mediana.
Moto ideal para quem procura uma Big
Trail completa, com potência de moto de
1.100cc, peso e dimensões de uma 800cc e
os melhores equipamentos disponíveis no
mundo, começando pelo chassi, suspensões,
freios, motor, eletrônica, tudo foi pensado para
produzir a melhor Big Trail disponível no
mundo.

Importados

BYD projeta abrir 35 concessionárias
A imponência do Novo C3 se revela logo
nos volumes dos para-lamas, na elevada altura do solo, nas molduras das caixas de rodas e
até no desenho do capô dianteiro que recebe
o tradicional logotipo Citroën. Reforçando, ele
traz uma altura livre do solo mais elevada que
os demais hatches e generosos ângulos de ataque e de saída para evitar choques em estradas de diferentes condições.
Com uma dianteira incomparável, o Novo
C3 tem um estilo perceptível ao primeiro
olhar. O design único do modelo conta com
assinatura luminosa em dois níveis, com os
duplos chevrons que se transformam em barras cromadas e se estendem ao longo da largura do veículo, passando pelos faróis antes
de se separar e formar um Y nas extremidades, completamente em linha com a personalidade e os mais recentes lançamentos
mundiais da Citroën. O farol é dividido em 2

elementos também, formato que a Citroën
trouxe para a indústria automotiva quando
lançou o C4 Cactus.
Outros atributos marcantes da Citroën
também estão presentes, como a forma do
capô moldada junto ao logotipo e o desenho
da sua grade dianteira. As laterais são musculosas, com painéis de proteção esculpidos
na carroceria e robustos para-lamas que garantem ainda mais imponência ao veículo. As
grandes rodas, as molduras pretas das caixas de rodas e as barras de teto são elementos inspirados nos SUVs que dão ainda mais
atitude ao modelo.
O Novo C3 chegará ainda com uma oferta de cores variadas e um completo catálogo
de acessórios para enriquecer e customizar
ainda mais o veículo, desenvolvidos totalmente em linha com os desejos dos clientes do
Brasil e da América do Sul.
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Poucos dias após realizar o pré-lançamento do Tan EV, primeiro SUV elétrico de
7 lugares do mercado brasileiro, a BYD anunciou planos bem ousados para o país. A empresa projeta ter uma rede de concessionárias com representantes em 35 das maiores
cidades brasileiras até o final de 2022, onde
o cliente poderá não somente adquirir veículos, mas também toda a solução para abastecimento com energia solar fotovoltaica.
Com grande experiência e prestígio de
mercado, o grupo EuroBike foi nomeado a
primeira concessionária da BYD Brasil, no
segmento de automóveis elétricos. Aunidade estará localizada em São Paulo (SP) em
uma das principais vias de comercialização
de veículos Premium da capital paulista, a
Avenida Europa. Posteriormente, a EuroBike abrirá concessionárias também em Ribeirão Preto e Brasília. O início de operações da nova empresa está previsto para
ocorrer no primeiro semestre do próximo
ano.
Porém, já está prevista a expansão da
rede e outras concessionárias devem ser
anunciadas em um curto espaço de tempo.
O primeiro lote do modelo Tan EV chega ao Brasil no primeiro semestre, com comercialização prevista para iniciar ainda em
janeiro. A BYD confirmou o lançamento de
outros modelos no próximo ano, como, por
exemplo, o Han EV, sedan Premium elétrico de maior sucesso em todo o mundo. As
reservas já estão abertas para os consumi-

dores que desejarem adquirir as primeiras
unidades do lote inicial do Tan EV.
Com o lançamento do SUV Tan EV, a
BYD inicia uma nova dinastia no mercado
brasileiro de veículos elétricos. Além de produto inovador e sustentável, a marca oferece um modelo de alta tecnologia, sofisticado e eficiente, com visual arrojado e soluções avançadas. No mercado brasileiro, a
empresa adotou o nome “Tan” por questões
fonéticas, mas o automóvel é o mesmo modelo Tang EV, comercializado na China e

em outros países.
O BYD Tan EV traz muita tecnologia
embarcada e incorpora características como
tração nas quatro rodas, além de dois motores elétricos, um em cada eixo (245 cv motor frontal e 272 cv motor traseiro), proporcionando potência combinada de 517 CV e
torque máximo conjunto de 680 N.m. Desta
forma, o Tan EV pode acelerar de 0 a 100
km/h em apenas 4,6 segundos e atingir a
velocidade máxima de 180 km/h (limitado
eletronicamente).

