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Presidente da Câmara defende fundo
emergencial para catástrofes

São Paulo libera vacina da gripe
para todas as faixas etárias
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Ocupação aumenta no mercado de
trabalho, mas rendimento cai

“Maior desastre natural
da história”, diz

governador da Bahia

QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021www.jornalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

19º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,63
Venda:       5,64

Turismo
Compra:   5,66
Venda:       5,80

Compra:   6,37
Venda:       6,37

Biden
sanciona
pacote de

US$ 770 bi
para a Defesa

nos EUA
O presidente dos Estados

Unidos, Joe Biden, sancionou
o Ato de Autorização de Defe-
sa Nacional, ou NDAA, na si-
gla em inglês, para o ano fis-
cal de 2022, que autoriza in-
vestimentos de 770 bilhões de
dólares em Defesa, anunciou
a Casa Branca na segunda-fei-
ra (27). 

“O Ato oferece benefícios
vitais e intensifica o acesso à
Justiça para funcionários mi-
litares e suas famílias, e inclui
autoridades essenciais para
apoiar a Defesa Nacional do
nosso país”, disse Biden em
nota após sancionar o projeto
em lei.  Página 3

EUA
estimam que

Ômicron
represente
58,6% dos
casos de
covid-19

O Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC)
dos Estados Unidos estimou
que a variante Ômicron res-
pondeu por 58,6% das varian-
tes do novo coronavírus em
circulação no país na semana
encerrada em 25 de dezembro.

A variante de rápida disse-
minação foi detectada pela pri-
meira vez no sul da África e em
Hong Kong no mês de novem-
bro, com o primeiro caso co-
nhecido nos Estados Unidos
identificado em 1º de dezem-
bro em uma pessoa totalmen-
te vacinada que havia viajado
para a África do Sul.  Página 3
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Página 4

O nível de ocupação no
mercado de trabalho cresceu
no trimestre encerrado em ou-
tubro de 2021, mas houve que-
da na renda, segundo Pesqui-
sa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD
Contínua), divulgada na terça-
feira (28) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A população ocupada
somou 94,0 milhões de pesso-
as, com o crescimento de
3,6% ou 3,3 milhões de pes-
soas, ante o trimestre anterior
e frente ao mesmo período de

2020, a alta é 10,2% ou 8,7
milhões de pessoas.

A queda no rendimento real
habitual é 4,6% frente ao tri-
mestre anterior passando para
R$ 2.449, mas em relação a
igual trimestre de 2020, o re-
cuo ficou em 11,1%. Já a mas-
sa de rendimento real habitual
de R$ 225,0 bilhões não teve
variações estatisticamente sig-
nificativas em ambas as com-
parações. Os dados são da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD
Contínua).   Página 3

Materiais escolares podem
ficar até 30% mais caros

em 2022
Daqui a poucos dias 2022

inicia e com ele todas as despe-
sas de começo do ano. E quem
tem filhos na escola tem uma
conta a mais: a compra do mate-
rial escolar, que vai acompanhar
a inflação e a alta do dólar. Se-
gundo a Associação Brasileira de
Fabricantes e Importadores de

Artigos Escolares (ABFIAE), o
aumento pode chegar a 30%.

“Para 2022, temos reajustes
elevados em todas as categorias
de materiais escolares, variando
de 15% a 30%, em média”, afir-
mou o  presidente executivo da
ABFIAE, Sidnei Bergamaschi.

Página 3

Procon-SP e Itapemirim
assinam termo para ressarcir

consumidores
A Itapemirim Transportes

Aéreos (ITA) e a Fundação Pro-
con SP assinaram na terça-feira
(28) um Termo de Compromis-
so Voluntário pelo qual a empre-
sa se compromete a fazer o re-
embolso integral a quem fizer
reclamação no site do órgão de
defesa do consumidor. Em caso

de descumprimento, a empresa
será penalizada em R$ 5 mi-
lhões. A ITA suspendeu seus ser-
viços no dia 17 de dezembro, às
vésperas das festividades de fi-
nal de ano.

A ITA se comprometeu a
transportar pessoas afetadas para
a cidade onde moram.  Página 4

Darlan Romani disputa os
Mundiais Indoor e Outdoor

O esporte está no DNA de
NESCAU®. Em um movimen-
to de incentivo a modalidade
mais popular do Brasil, a mar-
ca de achocolatados da Nestlé
traz aos torcedores do futebol
do Rio Grande do Sul, latas li-
tografadas especiais dos dois
grandes times do estado: Inter-
nacional e Grêmio. Os produ-
tos já estão disponíveis nos

Nescau homenageia
times do RS com

latas personalizadas
e exclusivas

principais pontos de venda.
Os dois clubes gaúchos vi-

vem momentos distintos, mas
mantendo a grande tradição de
grande do futebol nacional. En-
quanto o Inter terminou o Bra-
sileirão 2021 na 12ª colocação,
com uma vaga na Copa Sul-
Americana, o Grêmio lutará
para retornar a elite do futebol
nacional em 2022.     Página 6

Stuttgart Motorsport terá
novidades para 2022

Porsche 911 GT3 R de Marcel Visconde/Ricardo Mauricio
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Esporte

O catarinense Darlan Ro-
mani (Pinheiros-SP), recor-
dista sul-americano do arre-
messo do peso, confirmou que
disputará o Mundial Indoor de
Belgrado, de 18 a 20 de mar-
ço, na Sérvia, e o Mundial de
Oregon, ao ar livre, de 15 a 24
de julho, em Eugene, nos Es-
tados Unidos.

Quarto colocado nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, no
Japão, em 2021, e no Mundial
de Doha, no Catar, em 2019,
Darlan fará dois picos de trei-
namento nesta temporada.
Para isso, contará com a ajuda
presencial do especialista cu-
bano Justo Navarro, que tem
volta marcada para o Brasil no
dia 1 de janeiro, depois de
mais de ano em Cuba, retido
por causa da pandemia global
da COVID-19. Página 6

A Stuttgart Motorsport en-
cerrou a temporada 2021 do En-
durance Brasil como vice-cam-
peã na categoria GT3 e quarta
colocada na Força Livre (a clas-
sificação geral que premia os dez
primeiros colocados em cada
corrida, independentemente da
categoria do automóvel). Os pi-
lotos Marcel Visconde e Ricar-
do Mauricio levaram o Porsche
911 GT3 R à vitória na prova de
abertura, em Goiânia, e chegaram
à etapa final, também em Goiâ-
nia, com chances matemáticas de
chegar ao título. Encerrada a
temporada de 2021, a Stuttgart
Motorsport já trabalha para a
temporada de 2022.      Página 6

Beatriz Haddad Maia já
está a caminho da

Austrália, pronta para
iniciar nova temporada

Pack do Grêmio

Beatriz Haddad Maia está a
caminho da Austrália. Pronta
para iniciar a nova temporada,
a brasileira embarcou nesta
segunda-feira para a gira aus-
traliana do calendário, com
foco no Australian Open, o pri-
meiro Grand Slam do ano.

“Tive três semanas intensas
de treinos em São Paulo e te-
rei mais uma na Austrália, an-
tes de começar a competir nos

torneios. Feliz de começar o
ano em três torneios fortes,
no WTA 250 de Melbourne,
o qualifying do WTA 500 de
Sydney e o Australian Open.
A continuação do calendário
a gente vai ver de lá, mas por
enquanto são esses torneios”,
definiu a número 83 do mun-
do, que já está garantida na
chave principal do Australian
Open.            Página 6F
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Governo de SP entrega a primeira
unidade móvel do Bom Prato
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O Governador em exercício
Rodrigo Garcia entregou na ter-
ça-feira (28) a primeira unidade
móvel do Programa Bom Prato
no Residencial Sol Nascente,
distrito de Anhanguera, no extre-
mo norte da capital paulista.
Outras sete regiões com maio-
res índices de vulnerabilidade da
capital paulista serão contem-
pladas por essa nova iniciativa.

“Anunciamos hoje três novi-
dades do Bom Prato, que é o
pronto-socorro do combate à
fome. Prorrogamos até o final
de março a gratuidade para os
moradores de rua. Também as-
sinei o autorizo de R$ 12 mi-
lhões para a reforma dos restau-
rantes em todo o Estado. A ter-
ceira boa notícia é o Bom Prato
Móvel, já que nem todo mundo
consegue sair de onde mora para
ir ao restaurante. Por isso, a par-
tir de hoje, o Bom Prato Perus

faz a distribuição das refeições
nas comunidades carentes do
entorno do restaurante”, disse
Rodrigo Garcia.

Com investimento total de
R$ 407,1 mil com início em
dezembro de 2021 até 2023, o
transporte dos alimentos será
feito em veículos adaptados para
garantir a segurança sanitária e
a temperatura das refeições. O
preço unitário das marmitas será
de R$ 1, mesmo valor das refei-
ções em todos os restaurantes
do programa.

A iniciativa do Governo do
Estado pretende garantir a ali-
mentação para pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade social,
facilitando o acesso às refeições
das pessoas que tenham dificul-
dades físicas ou financeiras de
locomoção até uma unidade do
programa.

“A entrega das refeições por

meio do serviço de entregas do
Bom Prato reforça a participa-
ção do Governo de São Paulo
nos bolsões de vulnerabilidade,
com o objetivo de garantir ali-
mentação de qualidade e aces-
sível para quem precisa. A am-
pliação do programa está em
andamento e em 2022 outras re-
giões serão atendidas, benefici-
ando mais pessoas”, destacou a
Secretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes.

As refeições servidas pelo
projeto volante foram prepara-
das pela unidade do Bom Prato
de Perus, servindo coxa de fran-
go assada, abobrinha refogada,
além do tradicional arroz e fei-
jão e fruta de sobremesa. Diari-
amente serão servidas 300 re-
feições ao custo de R$ 1.

Na ocasião, Garcia também
anunciou a prorrogação da gra-

tuidade de refeições do Bom
Prato às pessoas em situação de
rua até o dia 31 de março. Para
receber a refeição gratuita é pre-
ciso ter um cartão, cadastrado
pela prefeitura. Os cartões são
entregues apenas para pessoa
adulta – homem ou mulher.

Até o momento foram dis-
ponibilizados 24.688 cartões
aos municípios. Desde o início
da crise sanitária de COVID-19
o programa serviu 56,9 milhões
de refeições, sendo que 1,4 mi-
lhão foram gratuitas.

Revitalização de 59 restau-
rantes

Além dos anúncios sobre a
entrega volante das refeições e
a prorrogação da gratuidade,
Rodrigo Garcia também anun-
ciou a liberação de recursos para
a revitalização de 59 restauran-
tes do Bom Prato em todo o

Estado.
Ao todo, serão investidos R$

11,8 milhões em serviços de
pintura, troca de piso, manuten-
ção de fachadas, troca de equi-
pamentos e instalação de ar con-
dicionado climatizado. A con-
clusão dos serviços em todas as
unidades está prevista para mar-
ço de 2022.

Além da revitalização dos
restaurantes, a implantação de
12 novas unidades do Bom Pra-
to terá início no próximo ano.
O investimento da Secretaria de
Desenvolvimento Social será de
R$ 12 milhões. Esses restauran-
tes deverão servir 300 cafés da
manhã e 1,2 mil almoços, e es-
tarão localizados nas cidades de
Jacareí, Cotia, Diadema, Mauá,
Sumaré, Praia Grande, Francis-
co Morato, São Bernardo II,
Embu das Artes, Ribeirão Preto

II, e na capital, Parelheiros e
M’Boi Mirim.

Os municípios são responsá-
veis por construir esses restau-
rantes. As construções seguem
os moldes instituídos no Manu-
al de Implantação da Secretaria
de Desenvolvimento Social. Os
restaurantes são viabilizados no
modelo de cofinanciamento en-
tre o Estado e as prefeituras.

Sobre o Programa Bom
Prato

Do total das 60 unidades, são
22 delas localizadas na capital,
12 na Grande São Paulo, 8 no
litoral e 18 no interior. Todos os
restaurantes populares funcio-
nam de segunda a sexta-feira, das
7h às 9h para o café da manhã,
com o almoço a partir das
10h30, preferencialmente para
idosos, e 11h para o público em
geral. O jantar é a partir das 17h.

São Paulo libera vacina da gripe
para todas as faixas etárias

A partir da terça-feira (28),
moradores da cidade de São
Paulo com mais de seis meses
de idade que ainda não tomaram
a vacina contra o vírus Influenza
em 2021, poderão procurar um
posto de saúde para receber o
imunizante. A vacinação será ga-
rantida enquanto durarem os es-
toques.

Até então, a vacina contra o
vírus Influenza, causador da gri-
pe, era aplicada apenas em ido-
sos maiores de 60 anos, crian-
ças entre seis meses e cinco
anos, grávidas e puérperas. Mas
com o aumento dos casos de
gripe e a baixa procura por esse
imunizante nos postos, a prefei-
tura decidiu ampliar o público
para tentar diminuir os casos de

ença infecciosa febril aguda que
pode trazer maior risco de com-
plicações para grupos mais vul-
neráveis, como idosos. A doen-
ça pode evoluir para formas
mais graves e até óbito.

A vacina contra a gripe não
previne contra a nova cepa que
tem circulado nos últimos me-
ses, chamada de Darwin
(H3N2), mas é importante para
prevenir a forma grave da doen-
ça, além de outras gripes.

A vacinação ocorre nas 469
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), drive-thrus, megapos-
tos e farmácias parceiras, ou
seja, nos mesmos locais onde
estão sendo aplicadas as vaci-
nas contra a covid-19. (Agen-
cia Brasil)

Governador autoriza R$ 24,5 mi para
Santa Casa e inicia obras em Sorocaba

O Governador em Exercício
Rodrigo Garcia autorizou na ter-
ça-feira (28) o repasse de R$
24,5 milhões extras à Santa
Casa de Sorocaba para obras e
custeio, por meio do programa
estadual Mais Santas Casas. Ele
também deu início às obras de
acesso ao Hospital Regional
Adib Jatene na rodovia Raposo
Tavares.

“Esse é um recurso funda-
mental para que possamos es-
truturar ainda mais a Santa Casa
de Sorocaba. Ela já é referên-
cia no combate ao câncer e ago-
ra vai poder atender ainda mais
a população da região”, afirmou
Garcia.

A partir de 2022, a Santa
Casa de Sorocaba receberá R$
16,5 milhões por ano. Com o
incremento financeiro, o servi-

ço poderá aumentar o volume de
atendimentos para pacientes
com câncer, prioritariamente.
Ainda neste mês, outros R$ 2,2
milhões serão repassados para
que a entidade inicie a expansão
de atividades.

Outros R$ 5,8 milhões se-
rão investidos em obras de am-
pliação estrutural da Santa Casa,
que preveem a instalação de uma
sala cirúrgica e 47 leitos, entre
cirúrgicos, de internação, UTI e
cuidados paliativos.

Por meio do Mais Santas
Casas, o recurso anual destina-
do pelo Governo de São Paulo
para toda a região saltará de R$
58,3 milhões para R$ 74,7 mi-
lhões, beneficiando 22 entida-
des. Entre eles está o GPACI
(Grupo de Pesquisa e Assistên-
cia ao Câncer Infantil) de Soro-

caba, que não tinha convênio e
agora será contemplado com R$
603 mil.

A partir de 2022, o Governo
do Estado também aumenta em
R$ 36 milhões os custeios anu-
ais do Hospital Regional Adib
Jatene e do Conjunto Hospita-
lar de Sorocaba (CHS), totali-
zando R$ 294,8 milhões para
ambos os serviços.

Obras na Raposo
Durante a visita, Garcia tam-

bém deu início às obras para
prolongamento da via marginal
e melhorias no km 106 da ro-
dovia Raposo Tavares para
acesso ao Hospital Regional. O
investimento é de R$ 17,5 mi-
lhões, com a geração de 300
empregos.

As obras serão feitas pela
concessionária CCR ViaOeste,

com prazo estimado de nove
meses até a conclusão. O trecho
também vai receber um novo vi-
aduto e uma passarela para pe-
destres.

“Estamos fazendo um com-
plexo viário de acesso ao Hos-
pital Adib Jatene na Raposo Ta-
vares, é um pleito antigo da ci-
dade. A obra se inicia hoje e, nos
próximos nove meses, nós de-
vemos entregá-la”, disse o Go-
vernador em exercício.

Garcia também anunciou a
abertura ao tráfego do comple-
mento do dispositivo do km
66+300 da Raposo Tavares. Tra-
ta-se da interligação entre o tre-
cho duplicado da rodovia a uma
alça de acesso. Sob investimen-
to de R$ 11 milhões, a conces-
sionária concluiu a obra em cer-
ca de três meses.

3,8 milhões de veículos circularam por
rodovias de SP na semana do Natal

Mais de 3,8 milhões de veí-
culos circularam pelas princi-
pais rodovias de São Paulo du-
rante a semana de Natal. A esti-
mativa foi divulgada pela Agên-
cia Reguladora de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp) e
analisou a movimentação de ve-

ículos entre os dias 22 e 26 de
dezembro nas estradas concedi-
das.

Nesse período, a maior mo-
vimentação foi registrada no sis-
tema Raposo Tavares/Castello
Branco, por onde passaram 739
mil veículos. No sistema Ayrton

Senna/Carvalho Pinto foram
contabilizados 623,1 veículos,
enquanto no sistema Anchieta/
Imigrantes, que liga a capital ao
litoral paulista, circularam mais
de 535,8 mil veículos. No sis-
tema Anhanguera/Bandeirantes
passaram 523,3 mil veículos.

No Rodoanel Mário Covas
circularam mais de 1,28 milhão
de veículos no período e, na ro-
dovia dos Tamoios, importante
ligação entre o Vale do Paraíba
e o litoral norte, passaram ou-
tros 132,9 mil veículos. (Agen-
cia Brasil)

São Paulo dá início à construção de
piscinão na região metropolitana

O governador em exercício
Rodrigo Garcia acompanhou na
segunda-feira (27) o início da
construção do piscinão Jaboti-
cabal, que tem o objetivo de mi-
nimizar os impactos das chuvas
na capital e na região do Grande
ABC. A previsão é que as obras
sejam concluídas no primeiro
semestre de 2023.

De acordo com o governo, o

Jaboticabal será o maior reser-
vatório da Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP) e benefi-
ciará diretamente mais de 500
mil pessoas. O piscinão ocupará
uma área de 154 mil metros qua-
drados (m²) e terá capacidade para
armazenar 900 mil metros cúbi-
cos (m³) de água da chuva.

Para a construção, serão in-
vestidos R$ 237,9 milhões pro-

venientes do estado, sendo R$
131,9 milhões destinados às
obras e R$ 106 milhões às de-
sapropriações da área.

A estrutura será construída
no córrego Jaboticabal, entre os
Ribeirões dos Meninos e dos
Couros, na divisa entre os mu-
nicípios de São Paulo, São Cae-
tano do Sul e São Bernardo do
Campo.

Com a construção do pisci-
não Jaboticabal, o governo so-
mará 20 equipamentos do tipo
na Bacia do Alto Tamanduateí.
Atualmente o Departamento de
Águas e Energia Elétrica
(DAEE) mantém 19 piscinões
em operação na região do ABC
paulista, com capacidade para
armazenar 3,7 milhões de m³ de
água. (Agencia Brasil)
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doenças respiratórias, que tem
provocado um aumento signifi-
cativo na demanda por atendi-

mento nas unidades de saúde da
capital.

O vírus influenza é uma do-

Lembre sempre de lavar as mãos

CÂMARA (São Paulo)
Perguntas : vereador Suplicy (PT) ‘ensinando’ renda mínima

pro ex-governador (SP) Alckmin (ex-PSDB), agora aceitando ser
vice numa chapa presidencial com Lula (dono do PT) ? Alckmin
vai mudar também de católico pra evangélico ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
Perguntas : Ricardo Nunes (MDB) só responderá os ataques

do comunicador (tv) Datena se for candidato à reeleição 2024 ?
Ou o pré-candidato a tudo Datena pode ser vice do Nunes 2024,
como diz podia ter sido do Covas 2020 ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Perguntas : deputado Gil Diniz (vai pro PL pra dobrar de novo

com o deputado federal Bolsonaro) seguirá dizendo que o MBL
do ‘Mamãe Falei’ apoiar o candidato Presidencial Moro (Pode-
mos) é como ‘entregar carta’ num CEP furado ?

.
GOVERNO (São Paulo)
Perguntas : Doria (PSDB) candidato Presidencial e seu vice

Rodrigo (ex-DEM) - candidato a governador - farão o quê, se o
comunicador Datena (tv) e pré-candidato a tudo seguir dizendo
que pode não apoiar ambos, como prometido ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Perguntas : deputada federal (SP) Joice (ex-PSL no PSDB

do Doria) vai seguir dizendo que a Câmara Federal e o Senado
precisam ser presididos por uma mulher ? Seria ela própria, uma
vez que um dia pode disputar a Presidência ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Perguntas : Bolsonaro pode aceitar um general da sua inteira

confiança - coisa que nunca rolou com Mourão - pra ser seu vice
numa possível reeleição 2022 ? Ou pode ser uma mulher ? E se
for um preto ? Ou será quem DEUS Quiser ?

.
PARTIDOS (Brasil)
Perguntas : como será a vida do ex-dono do Patriota - Adil-

son Barroso - agora que se tornou mais um - do baixo clero - que
vai tentar ser eleito pelo PL do Costa Neto na esteira dos depu-
tados Eduardo Bolsonaro e do Tiririca (SP) ?

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

na imprensa (Brasil). A coluna - www.cesarneto.com - virou re-
ferência da liberdade possível e recebeu Medalha Anchieta (Câ-
mara Municipal - São Paulo) e Colar de Honra ao Mérito (As-
sembleia - Estado de São Paulo)

.
E-Mail  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarneto-

real



Ocupação aumenta no mercado de
trabalho, mas rendimento cai
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Biden sanciona pacote
de US$ 770 bi para a

Defesa nos EUA

O nível de ocupação no mer-
cado de trabalho cresceu no tri-
mestre encerrado em outubro de
2021, mas houve queda na ren-
da, segundo Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD Contínua), divul-
gada na terça-feira (28) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A população
ocupada somou 94,0 milhões de
pessoas, com o crescimento de
3,6% ou 3,3 milhões de pesso-
as, ante o trimestre anterior e
frente ao mesmo período de
2020, a alta é 10,2% ou 8,7 mi-
lhões de pessoas.

A queda no rendimento real
habitual é 4,6% frente ao tri-
mestre anterior passando para
R$ 2.449, mas em relação a
igual trimestre de 2020, o recuo
ficou em 11,1%. Já a massa de
rendimento real habitual de R$
225,0 bilhões não teve variações
estatisticamente significativas
em ambas as comparações. Os
dados são da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD Contínua).

O IBGE estimou o nível da
ocupação, que é o percentual de
pessoas ocupadas na população
em idade de trabalhar em 54,6%.
Isso significa elevação de 1,8
ponto percentual (p.p) em rela-
ção ao trimestre de maio a ju-
lho de 2021, quando atingiu
52,8% e de 4,6 p.p. na compara-
ção com o mesmo período do
ano anterior, ou seja 50,0%.

Atividades
Seis dos dez grupamentos de

atividades registraram cresci-
mento na ocupação em compa-
ração com o período anterior. A
indústria geral subiu 4,6%, ou
mais 535 mil pessoas, na cons-
trução civil foram 6,5%, ou
mais 456 mil pessoas, no co-
mércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas
6,4%, ou mais 1,1 milhão de
pessoas, em alojamento e ali-
mentação o índice avançou
11,0%, ou mais 500 mil pesso-
as, em Outros Serviços foram
7,1%, ou mais 304 mil pessoas

e em Serviços Domésticos
7,8%, ou mais 401 mil pessoas.

Nove grupamentos registra-
ram crescimento na ocupação
em relação ao mesmo trimestre
móvel de 2020. O grupo agricul-
tura, pecuária, produção flores-
tal, pesca e aquicultura registrou
alta de 7,8%, ou mais 645 mil
pessoas; o da indústria geral de
8,4%, ou mais 950 pessoas; da
construção 19,2%, ou mais 1,2
milhão de pessoas; do comércio,
reparação de veículos automo-
tores e motocicletas de 10,9%,
ou mais 1,8 milhão de pessoas;
do transporte, armazenagem e
correio 11,7%, ou mais 509 mil
pessoas; do alojamento e ali-
mentação 26,3%, ou mais 1,0
milhão de pessoas; no de infor-
mação, comunicação e ativida-
des financeiras, imobiliárias,
profissionais e administrativas
foram 8,4%, ou mais 861 mil
pessoas; outros serviços 11,4%,
ou mais 471 mil pessoas; e Ser-
viços Domésticos de 21,1%, ou
mais 1 milhão de pessoas.

Informalidade
Mesmo com o aumento de

4,1% no número de empregados
com carteira de trabalho no se-
tor privado, se comparado ao tri-
mestre anterior, a taxa de infor-
malidade ficou em 40,7% da
população ocupada, ou 38,2 mi-
lhões de trabalhadores infor-
mais. No trimestre anterior, re-
gistrou 40,2% e, no mesmo tri-
mestre de 2020, 38,4%.

Para a coordenadora de Tra-
balho e Rendimento do IBGE,
Adriana Beringuy, a pesquisa
mostra que se começa a perce-
ber uma espécie de generaliza-
ção do processo de recuperação
dos contingentes populacionais
e ocupados, mas o trabalhador
informal tem menos salvaguar-
das para se manter fora do mer-
cado. No entanto, embora essas
pessoas tenham sido as mais
afetadas logo no primeiro im-
pacto da pandemia em 2020 por
causa do isolamento social, fo-
ram as que retornaram mais rá-
pido ao mercado. “A gente está

diante de dois segmentos da
ocupação que se recuperam, mas
cada um em momentos e inten-
sidade diferentes”.

Rendimento
A coordenadora acrescentou

que nesse primeiro momento
ocorre uma recomposição da
população ocupada, mas do pon-
to de vista da massa salarial e do
rendimento gerado por esta ex-
pansão, ainda não se pode obser-
var efeitos positivos. “O impac-
to foi muito grande, muitas pes-
soas saíram do mercado, ou se
afastaram temporariamente e
agora retornam. Muitas pessoas
oferecendo trabalho, boa parte
encontrando só que com rendi-
mentos menores”, comentou.

De acordo com Adriana Be-
ringuy, o trabalho com carteira
tem apresentado queda no ren-
dimento, tanto na comparação
por trimestre como no ano. Jun-
to com isso o trabalho informal
também tende a um rendimento
menor. “O conjunto dos trabalha-
dores, independente da sua for-
ma de inserção no mercado de
trabalho, está com rendimento
menor. Seja porque o próprio pro-
cesso de absorção dos trabalha-
dores, empregados contratados a
rendimentos menores, seja em
função dos trabalhadores por con-
ta própria auferirem uma renda
menor”, disse, acrescentando
que há também o efeito da infla-
ção na queda do rendimento.

“Este rendimento real que
está caindo, principalmente no
ano, que é de 11% de retração,
tem o efeito inflacionário. A
perda de poder aquisitivo do ren-
dimento está associada à atuali-
zação da inflação. Tem o efeito
provocado pelo mercado de tra-
balho, o processo de oferta e
demanda de trabalhadores, pode
ter mais oferta de trabalho do
que demanda, portanto, aquele
trabalho acaba recebendo menos
e, além disso, o processo infla-
cionário”.

Se comparado ao trimestre
anterior, nenhum dos grupamen-
tos de atividades apresentou gan-

hos no rendimento médio real
habitual e ainda houve três redu-
ções: indústria geral (-4,1%),
comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas (-
2,8%). A maior queda (-7,1%)
foi em administração pública,
defesa, seguridade social, edu-
cação, saúde humana e serviços
sociais. Os sete demais grupa-
mentos não mostraram varia-
ções estatisticamente significa-
tivas.

Também não houve cresci-
mento no rendimento de qual-
quer grupamento na comparação
anual e além disso, seis deles
mostraram reduções: indústria
(-16,1%), construção (-7,4%),
comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas
(10,0%), informação, comuni-
cação e atividades financeiras,
imobiliárias, profissionais e ad-
ministrativas (-9,3%), adminis-
tração pública, defesa, segurida-
de social, educação, saúde hu-
mana e serviços sociais (-
11,6%) e serviços domésticos (-
5,1%).

Três posições na ocupação
tiveram quedas em seus rendi-
mentos na comparação trimes-
tral. Para o empregado com car-
teira de trabalho assinada o re-
cuo ficou em 3,6%, para o em-
pregado sem carteira de traba-
lho assinada de 8,9% e para o
empregado no setor público de
5,8%. As outras três principais
posições (trabalhador domésti-
co, empregador e trabalhadores
por conta própria) não apresen-
taram variações estatisticamen-
te significativas.

Já em relação ao mesmo tri-
mestre móvel do ano passado, os
rendimentos das seis principais
posições de ocupação caíram:
empregado com carteira de tra-
balho assinada (-8,0%), empre-
gado sem carteira de trabalho
assinada (-11,9%), trabalhador
doméstico (-5,1%), empregado
no setor público (-10,6%), em-
pregador (-15,0%) e trabalhado-
res por conta própria (-4,0%).
(Agencia Brasil)

Petrobras supera
R$ 6 bilhões em recursos
recuperados da Lava Jato

A Petrobras informou na ter-
ça-feira (28) que deve chegar ao
final de 2021 com cerca de R$
6,17 bilhões acumulados em re-
cursos recuperados por meio de
acordos de leniência, repatria-
ções e delações premiadas. Ape-
nas este ano, mais de R$ 1,2 bi-
lhão foram recuperados pela
empresa.

A devolução mais recente se
refere ao acordo de colaboração
premiada celebrado pelo Minis-
tério Público Federal do Rio de
Janeiro (MPF/RJ) com execu-
tivos da Carioca Engenharia. A
companhia esclareceu que os
ressarcimentos decorrem da

condição de vítima da Petrobras
nos crimes investigados no âm-
bito da Operação Lava Jato.

Em nota, a empresa reafir-
mou seu compromisso de “ado-
tar as medidas cabíveis, em bus-
ca do adequado ressarcimento
dos prejuízos decorrentes que
lhe foram causados”. A Petro-
bras atua como coautora do Mi-
nistério Público Federal e da
União em 31 ações de improbi-
dade administrativa em anda-
mento, além de ser assistente de
acusação em 85 ações penais
relacionadas a atos ilícitos in-
vestigados pela Operação Lava
Jato. (Agencia Brasil)

ANP vai regulamentar envio de dados
sobre estoques de combustíveis

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) fará audiência
pública online,  para analisar a
proposta de resolução sobre o
envio ao órgão, pelos agentes
econômicos regulados, de da-
dos diários sobre os estoques
de combustíveis. A regulamen-
tação dos procedimentos per-
mitirá um monitoramento mais
dinâmico e efetivo do abaste-

cimento pela agência.
Atualmente, a agência rece-

be os dados relativos ao abas-
tecimento de combustíveis
mensalmente, mas com defa-
sagem de 15 dias em relação
ao mês de referência. Segun-
do a agência, a defasagem di-
ficulta a identificação prévia
de situações de riscos ao abas-
tecimento, bem como o mape-
amento da real situação do

abastecimento em momentos
de falta de produto.

Uma vez que o principal for-
necedor de combustíveis do
país, que é a Petrobras, apre-
senta uma política de desinves-
timentos, a ANP acredita que
se torna ainda mais relevante
aperfeiçoar o monitoramento
do suprimento de combustí-
veis no Brasil.

A medida atende à Resolu-

ção nº 12/2020 do Conselho
Nacional de Política Energéti-
ca (CNPE) que atribui à agên-
cia a função de estruturar fer-
ramentas que contemplem da-
dos e informações, em tempo
real ou outra periodicidade
aplicável, das atividades eco-
nômicas reguladas relaciona-
das ao abastecimento nacional
de combustíveis. (Agencia
Brasil)

Confiança do comércio
tem queda de 2,7 pontos
em dezembro, diz FGV
O Índice de Confiança do

Comércio (Icom) caiu 2,7 pon-
tos em dezembro deste ano, na
comparação com o mês anteri-
or. Com isso, o indicador, que
mede a confiança dos empresá-
rios brasileiros do setor, chegou
a 85,3 pontos, o menor patamar
desde abril deste ano (84,1 pon-
tos), segundo dados divulgados
na terça-feira (28) pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV).

Em dezembro, cinco dos
seis principais segmentos do
setor tiveram queda. O Índice da
Situação Atual, que mede a con-

fiança no presente, foi o princi-
pal responsável pelo recuo do
Icom no mês, ao ceder 4,3 pon-
tos e chegar a 84 pontos. O in-
dicador vai de zero a 200.

O Índice de Expectativas, que
mede a confiança no futuro, caiu
0,9 ponto e passou para 87,3 pon-
tos. “Apesar da melhora da pande-
mia, o setor continuando sentindo
os efeitos negativos da baixa con-
fiança do consumidor, lenta recu-
peração do mercado de trabalho,
alta inflação e juros em alta”, ava-
lia o economista da FGV Rodol-
pho Tobler. (Agencia Brasil)

EUA estimam que
Ômicron represente
58,6% dos casos de

covid-19 no país
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos

Estados Unidos estimou que a variante Ômicron respondeu por
58,6% das variantes do novo coronavírus em circulação no país
na semana encerrada em 25 de dezembro.

A variante de rápida disseminação foi detectada pela primei-
ra vez no sul da África e em Hong Kong no mês de novembro,
com o primeiro caso conhecido nos Estados Unidos identifica-
do em 1º de dezembro em uma pessoa totalmente vacinada que
havia viajado para a África do Sul.

A agência também revisou para baixo a proporção da Ômi-
cron para a semana encerrada em 18 de dezembro, de 73% para
22%, dizendo que há um amplo intervalo de previsão publicado
no gráfico da semana passada, em parte por causa da velocidade
com que a Ômicron está se espalhando.

A variante Delta respondeu por 41,1% de todos os casos de
covid-19 nos EUA até 25 de dezembro, de acordo com dados da
agência de saúde pública divulgados na terça-feira (28).

O ex-comissário da Agência de Alimentos e Medicamentos
dos EUA (FDA) Scott Gottlieb disse no Twitter que, se a nova
estimativa do CDC sobre a prevalência da Ômicron for precisa,
a leitura sugere que uma boa parte das atuais hospitalizações ain-
da pode estar sendo causada pelas infecções com a Delta.

A agência disse que os dados incluem projeções modeladas
que podem divergir de estimativas ponderadas geradas em datas
posteriores. (Agencia Brasil)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou o
Ato de Autorização de Defesa Nacional, ou NDAA, na sigla em
inglês, para o ano fiscal de 2022, que autoriza investimentos de
770 bilhões de dólares em Defesa, anunciou a Casa Branca na
segunda-feira (27). 

“O Ato oferece benefícios vitais e intensifica o acesso à Jus-
tiça para funcionários militares e suas famílias, e inclui autori-
dades essenciais para apoiar a Defesa Nacional do nosso país”,
disse Biden em nota após sancionar o projeto em lei.

O NDAA é observado de perto por uma ampla faixa de seto-
res da indústria e outros interessados, já que é um dos únicos
grandes projetos a se tornar lei a cada ano, e por abordar uma
ampla gama de questões. O NDAA é aprovado em lei todos os
anos há seis décadas.

Autorizando de cerca de 5% de investimentos a mais para os
militares em relação ao ano passado, o NDAA do ano fiscal de
2022 é um compromisso fruto de negociações intensas entre
democratas e republicanos do Senado e da Câmara após impas-
ses em relação a políticas relacionadas à Rússia e à China.

O projeto inclui um aumento de salário de 2,7% para tropas e
mais compras de aeronaves e embarcações para a Marinha, além
de estratégias para lidar com ameaças geopolíticas, especialmen-
te da Rússia e da China. (Agencia Brasil)

Daqui a poucos dias 2022 ini-
cia e com ele todas as despesas
de começo do ano. E quem tem
filhos na escola tem uma conta a
mais: a compra do material es-
colar, que vai acompanhar a in-
flação e a alta do dólar. Segundo
a Associação Brasileira de Fabri-
cantes e Importadores de Artigos
Escolares (ABFIAE), o aumento
pode chegar a 30%.

“Para 2022, temos reajustes
elevados em todas as categorias
de materiais escolares, variando
de 15% a 30%, em média”, afir-
mou o  presidente executivo da
ABFIAE, Sidnei Bergamaschi.

De acordo com entidade, as
indústrias e os importadores es-
tão sofrendo esse ano um gran-
de aumento de custos. “São au-
mentos elevados e frequentes
nas diversas matérias-primas
como, por exemplo, papel, pa-
pelão, plástico, químicos, emba-
lagem, etc. Para os produtos im-
portados, os principais impactos
são a variação do dólar no Bra-
sil, os aumentos de custos na
Ásia e a elevação dos preços de
fretes internacionais, decorren-
te da falta de containers. Além
disso, as medidas antidumping
para importações de lápis da
China, adotadas pelo governo
brasileiro este ano, aumentaram

Materiais escolares podem ficar
até 30% mais caros em 2022

os custos na categoria de lápis”,
observou Bergamaschi.

O executivo afirmou que ne-
nhum produto escapará da alta
de preços.  “Provavelmente to-
das as categorias de produtos
sofrerão aumentos de preços”.
E mesmo os produtos nacionais
não terão tanta procura, por fal-
ta de opções. “Pode ocorrer al-
guma migração de volume de
produtos importados para naci-
onais, mas em pequena escala.
Para a maioria dos produtos atu-
almente importados, as opções
de fornecimento nacional são
pequenas”.

Este ano foi marcado por au-
las híbridas em diversos estados,
e com isso muitos estudantes
reaproveitaram materiais escola-
res de 2020. Com o avanço da va-
cinação e a volta às aulas total-
mente presencial, pelo menos na
Educação Básica, a expectativa da
entidade para 2022 é cautela.

“Acreditamos que a retoma-
da das aulas presenciais na mai-
oria dos locais no final de 2021
movimentou o setor, mas sem
atingir os patamares pré-pande-
mia. Nosso mercado foi um dos
mais atingido durante a pande-
mia, com escolas e comércio fe-
chados, com uma queda no va-
rejo de papelaria superior a

37%. Apesar de existir uma boa
expectativa com o retorno das
aulas presenciais em 2022, os
comerciantes do setor de pape-
laria estão cautelosos, pois so-
freram muito em 2021, quando
não teve volta às aulas, muitas
empresas estão em dificuldades
financeiras e outras encerraram
as suas atividades. Além disso, a
degradação dos índices econô-
micos - dólar elevado, inflação
em alta, desemprego e baixo
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB), põe em risco os
resultados para nosso segmen-
to”, avalia o executivo.

Alternativas
E se os preços estarão nas al-

turas, o jeito é buscar alternati-
vas para economizar, explica o
economista Sérgio Tavares. “Em
primeiro lugar, é importante pes-
quisar bastante os preços, seja em
lojas de rua, nos shopping cen-
ters e lojas online. Os preços
costumam oscilar muito e dado
o volume de itens a serem com-
prados, a economia pode ser boa
para quem tem organização e dis-
ciplina neste sentido”.

Para quem se organizou, pa-
gar à vista, em dinheiro, pode
render um bom desconto. “Uma
segunda abordagem é a tentativa
de desconto para pagamento à

vista ou em dinheiro, por exem-
plo, caso a compra tenha valor
relevante. O valor à vista nunca
pode ser o mesmo do valor to-
tal parcelado. O cliente deve
perguntar antes se o preço à vis-
ta e o mesmo do preço parcela-
do, o  estabelecimento tem o
dever de dar desconto para pa-
gamento à vista”, orienta o dire-
tor da STavares Consultoria Fi-
nanceira.

Outra forma de economizar
é conversar com outros pais,
seja através de grupos e fazer
compras conjuntas em livrarias,
editoras e no atacado. Isso au-
menta a probabilidade de conse-
guir preços menores.

“Uma última alternativa é
comprar diretamente da escola,
desde que a comodidade não re-
presente maior preço em rela-
ção às lojas. Mas, o que é pri-
mordial é pesquisar bastante
item a item em maior número de
estabelecimentos possível, lis-
tando os descontos e facilitado-
res na forma de pagamento para
a tomada de decisão. Dependen-
do do resultado da pesquisa,
pode haver casos em que é mais
lucrativo dividir a compra dos
itens em vários estabelecimen-
tos”, finaliza o economista.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



“Maior desastre natural da
história”, diz governador da Bahia
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FRONTEIRA
Para combater o trânsito e o comércio irregular de animais, vegetais,

produtos e insumos agropecuários nas áreas de fronteiras internacionais, o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) criou o Pro-
grama de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacio-
nais (Vigifronteira). O balanço do primeiro ano de execução do programa
mostra a apreensão de 1.262,9 toneladas de produtos irregulares e clan-
destinos retirados do mercado.

TRIGO
O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a cultura do

trigo foi atualizado para a próxima safra. As portarias com as novas indica-
ções foram publicadas no Diário Oficial da União dia (20). Entre as mu-
danças estão o melhor detalhamento no cultivo de trigo na região tropical,
a avaliação de risco de frustrações pelo excesso de chuva no final do
período, além da inserção de atualização de ciclos de cultivares na base de
dados.

EXPORTAÇÕES
As exportações do agro somaram US$ 8,4 bilhões em novembro deste

ano, crescimento de 6,8% em relação ao mesmo mês de 2020, segundo
análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com
base nos dados do Ministério da Economia. No acumulado de janeiro a
novembro de 2021, as vendas externas totalizaram valor recorde de US$
110,7 bilhões, alta de 18,4% na comparação com igual período do ano pas-
sado.

CARTILHAS
Para quem tem interesse em aperfeiçoar o conhecimento em piscicul-

tura e agroindústrias de leite, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar) dará essa oportunidade com o lançamento de duas cartilhas virtu-
ais que têm conteúdo específico sobre as duas culturas. O conteúdo é
gratuito, de fácil acesso e está disponível para download no site da Estante
Virtual do Senar (https://www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar) ou pelo
aplicativo com o mesmo nome nas lojas da Apple ou Play Store.

FACULDADE CNA
A Faculdade CNA está com inscrições abertas para o vestibular de

quatro cursos de graduação a distância, voltados para o setor rural. Os
cursos superiores são: Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão
de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. O edital está disponível
em www.faculdadecna.edu.br. Existem três formas de ingressar na Facul-
dade CNA: quem já possui um curso superior participará da seleção por
meio de análise documental.

SP SEM PAPEL
O Programa SP Sem Papel, lançado em julho de 2019, possibilitou a

digitalização de documentos das Secretarias da Administração Direta e de
toda a Administração Indireta do Estado de São Paulo. A medida, que
trouxe economia e agilidade para o setor público, tem como contrapartida o
ganho ambiental, uma vez que a utilização de papéis é reduzida ou elimina-
da em diversas rotinas, tornando a gestão pública mais moderna e susten-
tável.

CÂMARAS SETORIAIS
A retomada das Câmaras Setoriais pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo já apresentou frutos com as recentes resolu-
ções sobre heveicultura, ovinocultura, mudas de café, equinos e quanto a
Lei dos Produtos Artesanais, entre outras ações. Dessa maneira, foi reali-
zado um balanço do ano, com a presença do Secretário Itamar Borges, do
Secretário-Executivo, Francisco Matturro, do coordenador técnico, Alber-
to Amorim, do coordenador institucional da SAA, Ariel Mendes, além dos
presidentes das Câmaras.

PERÍODO CHUVOSO
As geadas e os incêndios dos últimos meses terão grande impacto nos

danos causados pelas pragas aos canaviais. Apesar de o fogo e o frio
terem diminuído a população de alguns insetos importantes para a cultura
da cana, a recuperação deles tende a ser rápida com a volta do período
chuvoso. No campo, eles encontrarão uma cana menor e mais suscetível
aos ataques de broca, cigarrinha-da-raiz e Sphenophorus levis.

AGROECOLOGIA
Com foco na harmonização entre produção agropecuária e conserva-

ção do meio ambiente, a CATI, órgão responsável pelos serviços de exten-
são rural na Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), realiza há
alguns anos um trabalho articulado com diversas entidades dos segmentos
rural e ambiental da região de Mogi das Cruzes, com o objetivo de favore-
cer a transição agroecológica e construção de circuitos curtos de comerci-
alização.

AUDIÊNCIA
Cooperação para a pesquisa foi o assunto tratado em audiência, entre

o Secretário de Agricultura, Itamar Borges, o reitor da Unesp, Pascoal
Barretti, e o deputado federal Samuel Moreira. Na pauta, a formalização
de acordo com a Secretaria para que o curso de Engenharia de Pesca da
UNESP possa utilizar a estrutura da APTA Regional de Registro para de-
senvolvimento conjunto de pesquisas em piscicultura, em modelo que pode
ser estendido para cooperação científica também nas outras fazendas ex-
perimentais da SAA em todo o Estado. (Com informações de assessorias)

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é paulistano do

bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República
Oriental do Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em
2013 se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna
semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadri-
nho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br. Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

O governador da Bahia, Rui
Costa, disse na terça-feira (28)
que o estado atravessa “o maior
desastre natural da história”. Em
entrevista coletiva, Costa disse
que ainda não é possível dizer
quando começará a reconstru-
ção das áreas destruídas pelas
enchentes que atingem o estado
neste mês.

“A Bahia está devastada e ain-
da não é possível estipular quan-
do as estradas vão ser recupera-
das. Não sabemos a extensão. Va-
mos ter que olhar, caso a caso, a
solução técnica. Em alguns luga-
res vamos ter que mudar a opção.
Uma ponte de 50 metros de lar-
gura, por exemplo, que foi levada
pela água pode ser um pouco mai-

or, com 70 metros, para facilitar
a passagem do rio”, adiantou.

Ainda segundo Costa, não
será permitido que casas voltem
a ser construídas em áreas de
risco, próximas a rios ou em ter-
renos propensos a deslizamen-
tos. O governador esclareceu
que a prioridade das obras serão
pontes e estradas essenciais que
ligam os municípios a outras
regiões e que estejam em locais
de mais fácil acesso.

Números
Já são 116 municípios afe-

tados e o número de cidades que
decretaram situação de emer-
gência chega a 100. Segundo a
Defesa Civil da Bahia, até o mo-
mento, 470 mil moradores fo-

ram prejudicados de alguma
maneira pelos temporais. As en-
chentes do estado já deixaram
20 mortos e mais de 31 mil de-
sabrigados.

“A sensação que nós temos
é, pelas imagens que vemos, de
um grande bombardeio em todo
o estado”, disse o governador.
Ele acrescentou que pelo menos
50 cidades tem casas embaixo
d’água. “Agora que a água come-
ça a baixar, a gente vê o estrago
que foi feito em casas de pes-
soas simples, que fizeram um
esforço danado para erguê-las.”

Auxílio
Sem adiantar quanto será dado

a cada família, Rui Costa reite-
rou o apelo feito  na segunda-fei-

ra (27) para que prefeitos façam
os cadastros das pessoas afeta-
das pelas enchentes. “Vamos fa-
zer um valor de auxílio financei-
ro para essas famílias, mas pre-
cisamos primeiro entender quan-
tas pessoas foram prejudicadas.”

O governador está em Ilhé-
us, onde estão centralizadas as
operações para atender a popu-
lação afetada. Na entrevista, ele
agradeceu a ajuda de diversos
estados entre eles Maranhão,
Ceará, Pernambuco, São Paulo,
Rio de Janeiro, Mato Grosso e
o Distrito Federal, que já anun-
ciaram ajuda com recursos, do-
nativos e até envio de bombei-
ros para socorrer a população.
(Agencia Brasil)

Chuvas: governo libera R$ 200 mi
para reconstrução de estradas

O presidente Jair Bolsonaro
publicou medida provisória
(MP) na terça-feira (28) que
abre crédito extraordinário de
R$ 200 milhões ao Ministério
de Infraestrutura. A verba será
destinada à reconstrução de es-
tradas e rodovias afetadas pelas
chuvas.

“Determinei edição de MP
de Crédito Extraordinário, no
valor de R$ 200 milhões, a fim
de viabilizar, no DNIT, a recons-
trução de infraestruturas rodo-
viárias danificadas pelas chuvas
nos estados da Bahia (mais afe-
tado), Amazonas, Minas Gerais,
Pará e São Paulo”, disse o pre-
sidente pelo Twitter.

Segundo o ministro da In-

fraestrutura, Tarcísio Freitas, a
maior parte da verba (R$ 80 mi-
lhões) será destinada à Bahia.
No estado as fortes chuvas já
deixaram 20 mortos e mais de
31 mil desabrigados e desalo-
jados, segundo a Defesa Civil
da Bahia.

Em nota divulgada no início
da tarde de terça-feira, a pasta
ressaltou que equipes estão mo-
bilizadas 24h, buscando reesta-
belecer o tráfego e garantir a
segurança dos usuários. Na
Bahia, a verba extra será aplica-
da imediatamente, reforçando
contratos já existentes ou emer-
genciais. Em alguns trechos as
obras de recuperação estão em
curso. Serão priorizados seg-

mentos como das rodovias BR-
101/BA, BR-242/BA, BR-415/
BA, BR-381/MG, BR-367/MG,
BR-116/MG, BR-459/SP, BR-
155/PA, BR-158/PA, BR-319/
AM e BR-174/AM, por fazerem
ligações com importantes cen-
tros logísticos e de escoamen-
to via terrestre, atingindo dire-
tamente milhares de usuários.

Danos
O volume de chuvas está ele-

vado desde o início de dezem-
bro e tem provocado danos
como quedas de barreiras e ár-
vores, erosões que afetam as pis-
tas e danos em cabeceiras de
pontes, como as sobre os rios
Buranhém e Jucuruçu do Norte
(BA). Em algumas localidades,

as águas passaram sobre as ro-
dovias, deixando lama e danos
nas superfícies que impedem o
tráfego ou restringem a veícu-
los leves.

Enchentes
Um ciclone extratropical

formado na costa Sul do Brasil
contribuiu para o surgimento de
chuvas intensas, com registro
de volume pluviométrico de até
450 milímetros (mm), que cas-
tigaram duramente cidades,
principalmente, do sul da Bahia
e do nordeste de Minas Gerais.
Há dezenas de municípios bai-
anos e mineiros em situação de
emergência decretada pelos
governos estaduais. (Agencia
Brasil)

Procon-SP e Itapemirim assinam
termo para ressarcir consumidores

A Itapemirim Transportes
Aéreos (ITA) e a Fundação Pro-
con SP assinaram na terça-feira
(28) um Termo de Compromis-
so Voluntário pelo qual a empre-
sa se compromete a fazer o re-
embolso integral a quem fizer
reclamação no site do órgão de
defesa do consumidor. Em caso
de descumprimento, a empresa
será penalizada em R$ 5 mi-
lhões. A ITA suspendeu seus ser-
viços no dia 17 de dezembro, às
vésperas das festividades de fi-
nal de ano.

Segundo o Procon-SP, pelo
termo, “a empresa obriga-se a

encaminhar os pedidos de reem-
bolso e providenciar a imediata
requisição de estorno junto à
instituição financeira responsá-
vel pelo cartão de crédito no pra-
zo máximo de dez dias”. Para as
compras feitas de forma parce-
lada, os estornos irão ocorrer na
forma e no prazo do cartão.

A ITA também se comprome-
teu a transportar pessoas afeta-
das para a cidade onde moram,
sendo que o deslocamento deve
ser feito prioritariamente por
meio aéreo. Em caso de indispo-
nibilidade, pode ser oferecido
outro meio de transporte. A em-

presa também fica responsável
pelo pagamento das despesas
com hospedagem, alimentação e
transporte arcadas pelos consu-
midores. Se o transporte ocorrer
por meio rodoviário, a ITA com-
promete-se ao reembolso inte-
gral da passagem aérea.

Ficou estabelecido ainda que
a empresa vai disponibilizar um
canal de atendimento 24 horas,
por telefone, para o Procon-SP
e demais unidades de Procons
estaduais. E o termo estabele-
ceu que a Itapemirim reforce os
canais de atendimento ao con-
sumidor, inclusive o presencial

nos aeroportos de Guarulhos e
Congonhas.

O Procon-SP informou que
o acordo não isenta a ITA de res-
ponsabilidade administrativa ou
judicial.

A ITA entrou em operação no
final de junho e operava nos ae-
roportos de São Paulo-Guarulhos
(SP), Brasília (DF), Belo Hori-
zonte-Confins (MG), Rio de Ja-
neiro-Galeão (RJ), Porto Alegre
(RS), Porto Seguro (BA), Salva-
dor (BA), Curitiba (PR), Forta-
leza (CE), Florianópolis (SC),
Maceió (AL), Natal (RN) e Re-
cife (PE). (Agencia Brasil)

O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), disse na terça-feira (28)
que vai pautar, na volta dos tra-
balhos legislativos, a proposta
de criação de um fundo emer-
gencial para ser usado em situ-
ações de catástrofes naturais
como a que vem acontecendo
na Bahia: “logo no primeiro dia
de fevereiro [quando voltarem
os trabalhos] vamos pautar al-
gumas alterações de leis para
que esses casos como da Bahia
e outros estados possam ter um
atendimento mais rápido e sem
burocracia”.

A afirmação foi feita na tar-
de desta terça-feira, após reu-
nião com a bancada de deputa-
dos da Bahia para tratar de aju-
da do Parlamento ao estado.
“Estamos aqui analisando que
tipo de medidas a gente pode
fazer para propor ao Brasil que
tenhamos um fundo específico,
que consta no orçamento mui-
tas vezes, e a primeira coisa que
sai, porque muitas vezes a gen-
te não tem a realidade de quan-
do vai acontecer uma catástro-
fe”, disse.

Lira disse que esse tipo de
fundo poderia ser acessado em
caso de desastres naturais, eli-
minando a necessidade do uso
de outras medidas, como a edi-
ção de créditos extraordinári-
os e que também agiliza o re-
passe dos recursos. Segundo
ele, durante a reunião com a
bancada da Bahia para avaliar a
situação das enchentes no es-
tado, os deputados pediram a
adoção de medidas para desbu-

Presidente da Câmara defende
fundo emergencial para catástrofes

rocratizar o repasse de recur-
sos federais às regiões atingi-
das pelas chuvas.

“Um pleito da bancada da
Bahia, muito unida como sem-
pre, é de que isso (envio de ver-
ba federal) seja desburocratiza-
do, para que isso chegue o mais
rápido possível, para que o es-
tado da Bahia tenha sua vida de
retorno à normalidade da ma-
neira mais urgente possível”,
afirmou.

O presidente da Câmara
afirmou disse ainda que o foco,
neste primeiro momento, é sal-
var vidas e que o governo fede-
ral tem atuado ao lado do go-
verno estadual e das prefeituras
para dar assistência às vítimas:
“queremos comunicar que toda
a assistência, nesse primeiro
momento, que é para salvar vi-
das, o governo do estado, as
prefeituras, o governo federal
tem feito um esforço gigantes-
co. Não há relatos de falta de
assistência nesse primeiro mo-
mento que é de salvar a vida das
pessoas, de acomodar , de ali-
mentar, de tratar”.

Lira também disse que o se-
gundo momento vai ser fazer
um levantamento dos estragos
causados pelas chuvas. “Agora
vem o segundo momento de fa-
zer o levantamento dos estra-
gos, prejuízos que as chuvas
causaram com estradas, pontes,
prédios públicos, habitações,
no socorro aos comerciantes”,
disse.

O presidente da Câmara co-
mentou ainda a medida provisó-
ria editada pelo governo fede-

ral, que abre crédito extraordi-
nário de R$ 200 milhões no Or-
çamento para recuperar rodovi-
as danificadas por chuvas nas
regiões Nordeste, Norte e Su-
deste atingidas pelas fortes chu-
vas dos últimos dias. Segundo
ele, o dinheiro ainda é um pali-
ativo e que o governo deve ado-
tar outras ações para auxiliar os
estados.

“Temos as informações da
edição de uma medida provisó-
ria que deve ser, no nosso pon-
to de vista, ainda um paliativo
para o tamanho do que aconte-
ceu na Bahia e que está aconte-
cendo também em outros esta-
dos do Brasil como Piauí e
Minas Gerais. Devemos ter
também outras ações do gover-
no federal que já coloca a dis-
posição, nas conversas que ti-
vemos para dar atendimento
pleno”, afirmou.

O coordenador da bancada
da Bahia, deputado Marcelo
Nilo (PSB-BA) lembrou das di-
ficuldades que a população
atravessa e disse que Lira se
comprometeu a auxiliar na li-
beração dos recursos. Nilo dis-
se ainda que a bancada também
está debatendo o remanejamen-
to de emendas parlamentares
para ajudar no atendimento às
vítimas.

“O presidente Lira nos pro-
meteu que não vai faltar esfor-
ços não só de recursos, porque
quem executa é o governo fe-
deral, governo estadual, mas
tudo que depender do legislati-
vo será atendido”, disse. (Agen-
cia Brasil)

Confiança do
empresário de
serviços recua
1,3 ponto em

dezembro
O Índice de Confiança de

Serviços (ICS), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
recuou 1,3 ponto de novembro
para dezembro deste ano.

Essa foi a segunda queda con-
secutiva do indicador, que atin-
giu 95,5 pontos, em uma escala
que vai de zero a 200 pontos.

A queda da confiança do em-
presário de serviços brasileiro
foi puxada principalmente pela
piora das avaliações sobre o fu-
turo. O Índice de Expectativas
cedeu 2,2 pontos e chegou a
98,7 pontos, o menor nível des-
de maio (92,4 pontos).

O Índice da Situação Atual,
que mede a confiança no presen-
te, também caiu, mas de forma
mais moderada (-0,3 ponto) e
chegou a 92,5 pontos.

“Apesar do programa de va-
cinação seguir avançando, o ce-
nário para os próximos meses
ainda parece muito incerto, prin-
cipalmente pelo ambiente ma-
croeconômico mais frágil e a
dúvida sobre nova variante”, afir-
ma o economista da FGV Ro-
dolpho Tobler. (Agencia Brasil)

Jornal
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JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo. FAZ SABER, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob nº 491.388,
em 21/09/2021, o requerimento de 15 de setembro de 2021, feito pelo
credor fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/
MF. sob o nº 90.400.888/0001-42, objetivando a intimação pessoal do
devedor fiduciante, VALTER FERREIRA PEREIRA JUNIOR, CPF/MF. nº
336.544.868-35, o qual se encontra em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO,
e ante a previsão legal contida no parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal
nº 9.514/97, FICA ELE INTIMADO A COMPARECER neste Serviço Registral,
situado na Rua Vitorino Carmilo, 576, Barra Funda, de segunda a sexta-
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de
seu representante legal, devidamente identificado, a fim de efetuar o
pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais,
totalizando o débito em 08/12/2021, o valor de R$-19.543,94, de acordo
com a planilha diária apresentada pelo credor, débito este decorrente do
instrumento particular de 28 de fevereiro de 2014, registrado sob nºs 2 e
3, na matrícula 119.474, em 14 de março de 2014, e referente ao
APARTAMENTO Nº 53, no 5º pavimento do EDIFÍCIO CENTRAL PARK, situado
no Largo do Arouche nº 246, no 11º Subdistrito – Santa Cecília, e ao total
acima serão acrescidas as custas, emolumentos e despesas com as
tentativas de intimação pessoal do fiduciante, como também as despesas
com publicação do presente Edital. Fica o FIDUCIANTE ciente de que, no dia
imediatamente posterior ao da última publicação do presente Edital, será
considerado como INTIMADO e terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos,
a contar do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação,
que se dará a partir da terceira publicação deste Edital, sendo que, recaindo
o termo final em sábado, domingo ou feriado, será prorrogado até o primeiro
dia útil subsequente, para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda
corrente nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor
fiduciário. ALERTA:- Decorrido o prazo para purgação da mora, o credor
fiduciário restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo
26 do mesmo diploma legal. Para que surtam os efeitos legais da intimação
sem que se possa alegar ignorância, o presente EDITAL está sendo
publicado por 3 (três) dias em um dos jornais de maior circulação local e
afixado na forma da lei. São Paulo, 28 de dezembro de 2021. O OFICIAL.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 1181641351087

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
de prazo para purgação de débito, dando prosseguimento a realização da
hasta pública do IMÓVEL: RUA DEZESSETE ( ATUAL RUA RICARDO ABED,
Nº 333 NÃO OFICIAL), CASA SOB Nº 02, DO CONJUNTO 29, NA QUADRA Q,
CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA VERDE, LOTEAMENTO VISTA VERDE,
31º SUBDISTRITO PIRITUBA, SÃO PAULO/SP.

Primeiro público leilão: 28/01/2022 a partir das 10:30 as 10:45 horas
Segundo público leilão:  17/02/2022 a partir 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.

Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Mutuário(s):
FUAD FRANCO KULAIF, BRASILEIRO, COMERCIANTE, RG: 12.320.568-2
SSP/SP, CPF: 013.428.938-24, CASADO NO  REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI Nº 6.515/77, COM MARCIA PERES
KULAIF, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 10.952.006-3 SSP/SP, CPF: 022.540.088-
03.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br.

 São Paulo, 28 de Dezembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED 10325/2017

28/12, 29/12 e 30/12/2021

AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME sob o n° 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da AVANTE.COM.VC SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral a ser realizada em 19/01/2022, às 17h00 meio virtual (Google Meet) e/ou envio do boletim de 
voto à distância, para deliberarem sobre: (i) aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 2.000.000,00 (dois mi-

Envio
do boletim de voto à distância:

-
cia dos Acionistas poderá ocorrer mediante o envio do boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia nesta data, 
em versão passível de impressão e preenchimento manual, na página na rede mundial de computadores pelo link https://

 . O boletim deverá ser preenchido, impresso, assinado e  devolvido em cópia digitalizada à
Companhia pelo e-mail   sgc@avante,com.vc
23 de dezembro de 2021. Sra. Priscila de Campos Almeida - Diretora Presidente.

Servgás Distribuidora de Gás S/A
CNPJ (MF) 55.332.811/0001-81

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 
06 de Janeiro de 2.022, Quinta-Feira, às 10:00 horas, na 
sede social da empresa, situada na Rua Santa Clara, 140-C 
- Vila Paraíso, em Guarulhos/SP, a fi m de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: I - Viabilidade da contratação de 
recursos de capital de giro junto as entidades fi nanceiras, 
para fi ns de aquisição de “Botijões tipo P.13”. II - Apreciar a 
recusa da Receita Federal do Brasil em acatar a possibilida-
de de a companhia ser administrada por um só diretor, con-
forme lhe é facultado pela Lei Complementar n.º 182/21, 
e tomar as providências cabíveis, seja judicialmente, seja 
elegendo mais um diretor. III - Outros assuntos de interes-
se da sociedade. Guarulhos/SP, 27 de Dezembro de 2.021.
Demetrio Augusto Zacharias - Diretor Vice Presidente.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta  - CNPJ nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 338ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 338ª Série da 4ª Emissão da Virgo 
Companhia de Securitização, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04.533-004, 
São Paulo, SP (“Titulares dos CRI”, “CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., com fi lial na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, Itaim Bibi, 
CEP 04.534-004, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), nos termos do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão do CRI, fi rmado em 24 de agosto de 2021, conforme 
aditado (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 2ª (segunda) convocação em Assembleia Geral de Titulares de 
CRI (“AGT”), a realizar-se no dia 17 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da 
plataforma Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares de CRI devidamente 
habilitados nos termos deste Edital, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 
625”), a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Prorrogação do prazo para que a Securitizadora constate que 
os Direitos Creditórios, as Distribuições das Cotas Oneradas e, se existentes, os Rendimentos, depositados na Conta do 
Patrimônio Separado no respectivo mês são sufi cientes para que o Índice de Cobertura Mínimo seja atingido pela 
primeira vez, conforme exigido pelo termo defi nido “Data de Constatação do Índice de Cobertura Mínimo”, pela 
Cláusula 5.9. das Escrituras de Emissão de Debêntures, bem como por Cláusulas relacionadas, uma vez que os recursos 
para tanto, existentes nas contas das Companhias, ainda não foram transferidos para a Conta Centralizadora e o prazo 
para tanto expirou conforme as disposições contratuais acima citadas; (ii) Autorização para que a Liberação 2 às 
Companhias possa ocorrer sem a comprovação do atendimento do item (vii) da relação de Condições Precedentes 
(Liberação 2), previstas na Escritura de Emissão de Debêntures; (iii) Aprovar a prorrogação do prazo para atendimento 
integral das Condições Precedentes (Liberação 2), previsto no item (ix) da Cláusula 6.1 das Escrituras de Emissão de 
Debêntures; (iv) Em razão dos itens(ii) e (iii), acima, e como condição da autorização, aprovar a constituição, em nome 
da Emissora e em benefício dos Titulares dos CRI, da alienação fi duciária sobre a totalidade das ações de emissão da 
BSD (“AF Ações BSD”), a qual, se aprovada e quando constituída, passará a integrar o rol de garantias da emissão dos 
CRI, sendo certo que a AF Ações BSD deverá ser efetivamente constituída pelas Companhias em até 10 (dez) dias úteis 
contados da data de realização desta AGT; (v) Aprovar a inclusão da efetiva constituição (mediante apresentação dos 
registros aplicáveis, bem como do arquivamento das aprovações societárias necessárias) da AF Ações BSD na relação 
de Condições Precedentes (Liberação 2); (vi) Aprovar a liberação da AF Ações BSD quando da comprovação do 
cumprimento da transferência prevista no item (vii) da relação de Condições Precedentes (Liberação 2), ou seja, 
quando a transferência de imóvel objeto da matrícula nº 64.365 do 1º RGI de Guarulhos, SP para o FII efetivamente 
ocorrer; (vii) Autorização para que: (a) a ALL e o FII celebrem o Instrumento Particular de Opção Remunerada de 
Compra de Bens Imóveis e Outras Avenças dos imóveis objeto das matrículas nº 2.492, 24.220, 24.221, 24.222, 24.223, 
24.224, 24.225, 24.226, 24.227, 24.228, 24.229, 54.887, 81.294, 81.295, 188.646 e 259.469, do 15º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo, SP, e dos imóveis objeto das matrículas nº 61.338 e 39.323 do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis de Guarulhos, SP, por meio do qual o FII outorgará a exclusividade remunerada ao ALL para eventual 
exercício de compra dos referidos imóveis (“Instrumento de Opção de Compra”); e (b) em razão do item anterior, a ALL 
constitua cessão fi duciária sobre os direitos creditórios oriundos do referido Instrumento de Opção de Compra em 
benefício da Securitizadora, como garantia adicional das Debêntures e demais Obrigações Garantidas; e (viii) 
Autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticarem todos os atos necessários para a efetivação dos itens (i) 
a (vii) da ordem do dia, acima, caso aprovados, incluindo a contratação de assessor legal para elaboração dos 
aditamentos aos Documentos da Operação necessários, às expensas das Companhias; OS TERMOS ORA UTILIZADOS 
EM LETRAS MAIÚSCULAS E AQUI NÃO DEFINIDOS TERÃO OS SIGNIFICADOS A ELES ATRIBUÍDOS NO TERMO DE 
SECURITIZAÇÃO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO (CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE 
SECURITIZAÇÃO). O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível 
(i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, ainda, que 
a Assembleia instalar-se-á em segunda convocação com qualquer número de Titulares de CRI, nos termos da cláusula 
14.3.1 do Termo de Securitização. As deliberações serão tomadas em segunda convocação, por Titulares de CRI 
representando, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação presentes em Assembleia, 
conforme previsto na cláusula 14.8 do Termo de Securitizadora, com exceção dos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, 
caso no qual o quórum de deliberação será de Titulares de CRI que representem, no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação em segunda convocação, nos termos da cláusula 14.8.1 do Termo de 
Securitização. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema 
“Microsoft Teams” de conexão via internet, nos termos da Instrução CVM 625, cujo acesso será disponibilizado pela 
Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para juridico@virgo.inc, gestao@virgo.inc, com cópia para o 
agente fi duciário ger1agente@oliveiratrust.com.br, preferencialmente em até 48hs antes da realização da 
Assembleia, os documentos de representação. Por documento de representação, consideramos o recebimento de 
cópia dos documentos de identidade do titular de CRI e, caso aplicável, os documentos que comprovem os poderes 
daqueles que participarão em representação ao titular de CRI. Para os fi ns acima, serão aceitos como documentos 
de representação: (a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do titular do CRI; 
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono 
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titular 
do CRI; e (b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), 
acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular de CRI, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos do titular do CRI. Os Titulares de CRI poderão exercer seu voto, sem a 
necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a sua manifestação de voto a distância à Emissora e ao 
Agente Fiduciário, preferencialmente em até 48hs da realização da Assembleia,  nos correios eletrônicos juridico@
virgo.inc e gestao@virgo.inc, com cópia para ger1.agente@oliveiratrust.com.br, respectivamente, conforme modelo 
de manifestação de Voto a ser disponibilizado pela Emissora em seu website www.virgo.inc e através do seu 
material de apoio a ser no site da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada 
pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica 
(com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil); (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada; 
e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração, 
Contrato ou Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Na data da Assembleia, os votos recebidos por 
meio da Instrução de Voto serão computados como presença para fi ns de apuração de quórum e as deliberações 
serão tomadas pelos votos dos presentes na plataforma digital e pelos votos encaminhados via Instrução de Voto 
até a data informada acima, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização. Conforme art. 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que 
não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 28 de dezembro de 2021. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA DAMIAO HUDSON, 146, 38º SUB,
VILA MALTIDE , PARQUE SAVOY CITY , SAO PAULO - SP, CEP: 03584-120
1º leilão 12/01/2022 as 14:15 horas
2º leilão 02/02/2022 as 14:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
SANDRA APARECIDA GOMES , CPF 084.521.288-51
EUTIMIO DA SILVA GOMES , CPF 192.729.798-20
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou   RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED B50899

28 - 29 - 30/12/2021

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 35.300.551.362 - Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Na forma das disposições legais e do Artigo 6º do Estatuto Social, são convocados os acionistas titulares de 
ações ordinárias de emissão da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“ARMAC” ou “Companhia”) a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 14/01/2022, 
às 10h00min, de modo exclusivamente virtual, via plataforma Microsoft Teams, a fim de deliberar sobre a 
ordem do dia abaixo indicada: a) ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações 
Ltda., inscrita no CRC sob o nº RJ-005112/O-9, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua do 
Passeio, 62, 6º Andar, Centro, CEP 20021-280, CNPJ/ME nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Avaliadora”), na 
qualidade de empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do 
patrimônio líquido da RCB Locação de Equipamentos e Máquinas Ltda., sociedade empresária limitada, 
com sede na Av. José Roberto de Camargo Toledo, 563, Galpão 07, Chácara São Luiz, CEP 06.504-150, 
Cidade de Santana de Parnaíba, SP, CNPJ/ME sob o nº 13.409.606/0001-27 e com seus atos constitutivos 
registrados perante a JUCESP - NIRE 35.225.180.021 (“Incorporada”) (“Laudo de Avaliação”) nos termos 
dos artigos 226 e 227 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na data-base de 31/10/2021, a ser 
incorporado pela Companhia nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de Incorporação 
da RCB Locação de Equipamentos e Máquinas Ltda. pela Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”, celebrado 
pela administração da Incorporada e a administração da Companhia em 23/12/2021 (“Protocolo”), o qual 
reflete os termos da incorporação da Incorporada pela Companhia (“Incorporação”); b) o exame a aprovação 
do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Avaliadora; c) a proposta de aprovação do Protocolo, bem 
como de todos os seus anexos; d) a proposta de aprovação da Incorporação, nos termos e condições 
estabelecidos no Protocolo; e e) a proposta de autorização para os administradores da Companhia praticarem 
todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. A AGE será realizada de modo exclusivamente 
virtual, por meio de plataforma digital, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 e em conformidade com as 
instruções detalhadas na Proposta da Administração e Manual para a Participação de Acionistas divulgada 
pela Companhia (“Proposta da Administração”). Os acionistas também poderão participar da AGE por meio 
do boletim de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, o qual poderá ser enviado por meio 
de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as 
orientações constantes do próprio boletim de voto a distância e da Proposta da Administração, que estão 
disponíveis nos endereços eletrônicos da CVM (cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) 
e da própria Companhia (ri.armac.com.br). Observados os procedimentos descritos na Proposta da 
Administração, os acionistas que optarem por participar da AGE por meio da plataforma digital deverão enviar 
previamente à Companhia (i) extrato da sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo 
agente escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário 
central; e (ii) cópias digitalizadas dos seguintes documentos: (i) Pessoas Físicas: documento de identidade 
com foto do acionista; (ii) Pessoas Jurídicas: (a) último estatuto social ou contrato social consolidado e os 
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; (b) documento de identidade 
com foto dos respectivos representantes legais; (iii) Fundos de Investimentos: (a) último regulamento 
consolidado do fundo (caso o regulamento não contemple a política de voto do fundo, apresentar também o 
formulário de informações complementares ou documento equivalente); (b) estatuto ou contrato social do seu 
administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários 
que comprovem os poderes de representação; e (c) documento de identidade com foto dos respectivos 
representantes legais. Na hipótese de participação virtual na AGE por meio de procurador, deverá ser 
apresentada ainda cópia digitalizada da procuração e dos documentos que comprovem a identidade do 
procurador. Por fim, a Companhia informa que todos os documentos relativos às matérias a serem deliberadas 
na AGE, incluindo a Proposta da Administração, se encontram disponíveis nos endereços eletrônicos da CVM 
(cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) e da Companhia (ri.armac.com.br), bem como 
em sua sede social. Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por meio: (i) do telefone 
+55 11 4628-1681 (ii) do e-mail: ri@armac.com.br. SP, 23/12/2021.                                        (24, 28 e 29/12/2021)

Villa Dynda Participações Ltda. 
CNPJ/ME nº 03.954.168/0001-24 NIRE 35.229.683.079 

INSTRUMENTO DE DISTRATO DA SOCIEDADE  
Pelo presente instrumento particular: PAULO SETÚBAL NETO, brasileiro, engenheiro, casado  
sob o regime de separação total de bens com Ana Eliza Antunes Salgado Setúbal, na vigência  
da Lei 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrada sob nº 5.689, no Livro  
nº 3 - Registro Auxiliar, do 13º Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, portador da cédula  
de identidade RG nº 4.112.751-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.097.888-72, domiciliado  
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.938, 17º Andar, Bela 
Vista, CEP 01310-942, e ANA ELIZA ANTUNES SALGADO SETÚBAL, brasileira, casada,  
advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.004.427 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob  
o nº 033.455.758-50, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Paulista, nº 1.938, 17º andar, Bela Vista, CEP 01310-942, únicos sócios quotistas da VILLA DYNDA 
PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista,  
nº 1.938, 17º andar, Bela Vista, CEP 01310-942 inscrita no CNPJ sob o nº 03.954.168/0001-24, 
com registro de constituição em 14.01.2016 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo 
e última alteração do contrato social registrada sob o nº 105.891/16-2 (Sessão de 04.03.2016),  
com rerratificação registrada sob o nº 271.557/16-3 (sessão de 23.06.2016), resolvem, por não  
mais interessar a continuidade da sociedade empresária, dissolvê-la e extingui-la, mediante  
as seguintes cláusulas: Cláusula Primeira - A empresa encerrou suas operações e atividades em 
30 de novembro de 2021.  Cláusula Segunda - Procedida e encerrada a liquidação da empresa na 
presente data, constatou-se a inexistência de passivos e de ativos da sociedade. Cláusula Terceira -  
Os sócios dão à sociedade em extinção, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais  
reclamar, seja a que título for com fundamento no ato constitutivo e suas alterações, declarando, 
ainda, extinta, para todos os efeitos a empresa em referência, com o arquivamento deste  
instrumento de EXTINÇÃO de empresa junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo.   Cláusula 
Quarta - A responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura supervenientes, ficará à cargo do 
ex-sócio PAULO SETÚBAL NETO, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros 
e documentos da empresa ora extinta.  E, por estar assim ajustado, o titular assina o presente 
Instrumento de EXTINÇÃO. São Paulo, 30 de novembro de 2021.  (aa) Paulo Setúbal Neto, Ana Eliza 
Antunes Salgado Setúbal  Visto do advogado responsável: Luis Rodrigo Margarido Pires de Almeida 
- OAB/SP nº 258.520. JUCESP sob nº 662.625/21-3, em 23.12.2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 06 de Janeiro de 2022 - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n° 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, registrada no Número de Identifi cação do Registro de 
Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 
23.361.030/0001-29 (“Companhia”), nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 06 de janeiro de 2022, às 11:00 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, a fi m de discutir e 
deliberar sobre as seguintes matérias: (i) eleição de 3 (três) membros para o Conselho de Administração da Companhia, para mandato 
unifi cado de 2 (dois) anos, até a posse dos membros do Conselho de Administração que serão eleitos ou reeleitos na Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) aprovação (a) da reforma do estatuto 
social da Companhia; e (b) da consolidação do estatuto social da Companhia. Instruções e Informações Gerais: 1 Nos termos da 
legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia. 2 O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na Assembleia munido do documento hábil a 
comprovar sua identidade. 3 O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com 
poderes especiais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos 
documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, 
notarizados e consularizados. 4 Solicita-se que, sendo possível, o instrumento de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/
ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na Assembleia, seja depositado no escritório da 
Companhia localizado na Rua Elvira Ferraz, n° 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, 
com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da Assembleia. 5 A Companhia 
informa que intensifi cou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na 
Assembleia. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrônico 
assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as 
medidas de segurança. 6 Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.
br. São Paulo, 28 de dezembro de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

Data, horário e local: Realizada no dia 11.10.2021, às 14 hs, na sede social da 900Pay 
Instituição de Pagamentos S.A. (“Companhia”) localizada na Alameda Rio Negro, 585, Bloco 
A, conjunto 18 - Parte, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP 06454-000. Convocação: 
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da 
Companhia. Presença: (i) Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações, CNPJ 
33.341.944/0001-81, com regulamento vigente datado de 18.12.2020, neste ato 
representado, nos termos do seu regulamento, por sua administradora REAG 
Administradora de Recursos Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.277, conjunto 1.701, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, CNPJ 23.863.529/0001-
34, devidamente autorizada pela CVM à prestação dos serviços de administração de carteira 
de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório 15.170, de 12.08.2016, neste ato 
representada por seu Representante legal; (ii) Maximizar Empreendimentos e 
Participações Ltda., limitada, CNPJ/MF 06.117.992/0001-18, com sede em Barueri/SP, na 
Alameda Rio Negro 585, conjunto 13, Parte, Bloco A, Alphaville, CEP 06454-000, e com seus 
atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob NIRE 35.218.712.218, neste ato 
representada por Alexandre Ferrari, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
22.433.830-4, SSP/SP, CPF/MF 131.950.318-76, com escritório em Barueri/SP, na Alameda Rio 
Negro 585, conjunto 13, Parte, Bloco A, Alphaville, CEP 06454-000; e (iii) Guilherme 
Corbini Matheus, brasileiro, solteiro, graduado em propaganda e marketing, RG 
35.348.505 (SSP/SP), CPF 323.206.938-07 com endereço comercial na Alameda Rio Negro, 
585, Bloco A, conjunto 13 - Parte, Alphaville Industrial, CEP 06454-000, Barueri/SP. Mesa: 
Guilherme Corbini Matheus, como Presidente e Soraia Dias de Souza, como Secretária. 
Ordem do dia: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) o aumento do 
capital social, mediante a emissão de novas ações ordinárias a serem subscritas e 
integralizadas pelo Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia; Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda. e Guilherme 
Corbini Matheus; e (ii) a alteração e consolidação do estatuto social da Companhia. 
Deliberações: Cumpridas todas as formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da 
Companhia, a presente Assembleia foi regularmente instalada e, após debates e discussões, 
foram aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, a 
lavratura desta ata na forma de sumário, bem como as seguintes matérias: (i) o aumento de 
capital da Companhia no valor de R$200.000,00, mediante a emissão de 200.000 novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 cada 
uma, neste ato subscritas e integralizadas de forma proporcional pelos já acionistas, 
Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia; Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda. e 
Guilherme Corbini Matheus, já qualifi cados, de acordo com o Boletim de Subscrição 
que integra esta ata como Anexo I. Em decorrência do aumento de capital ora aprovado, o 
capital social, que era de R$801.350,00, dividido em 142.250 ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal, passa a ser de R$1.001.350,00, dividido em 342.250 ações ordinárias 
nominativas, com direito a voto e sem valor nominal. (ii) Em decorrência das deliberações 
(i) e (ii) acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia terá a seguinte redação: 
“Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$1.001.350,00, dividido em 342.250 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
§ 1º: Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na Assembleia Geral. (iii) 
autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a 
implementação das deliberações acima aprovadas. (iv) alterar e consolidar o Estatuto 
Social da Companhia, que já contemplando as alterações acima deliberadas, passa a 
vigorar com a redação constante do Anexo II da presente ata. Encerramento: Nada 
mais a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a qual lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Guilherme Corbini Matheus - 
Presidente, Soraia Dias de Souza - Secretária. Exponencial Pagamentos Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia, Maximizar Empreendimentos 
e Participações Ltda. - Alexandre Ferrari, Guilherme Corbini Matheus. JUCESP 
594.120/21-4 em 15.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I  - Boletim de Subscrição: Na presente data, na qual foi aprovado o aumento do seu 
capital social, no valor de R$200.000,00, mediante a emissão de 200.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, sendo 84.356 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal com valor de emissão de R$ 1,00 e pelo valor total de R$84.356,00 a serem 
integralizadas pelo acionista Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia., fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ sob 
o 33.341.944/0001-81, com regulamento vigente datado de 18.12.2020, neste ato 
representado nos termos do seu regulamento, por sua administradora REAG Administradora 
de Recursos Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ 23.863.529/0001-34, devidamente 
autorizada pela CVM à prestação dos serviços de administração de carteira de valores 
mobiliários por meio do Ato Declaratório 15.170, de 12.08.2016, em moeda corrente 
nacional em até 30 dias; Nº de ações subscritas: 84.356, Espécie de Ações Subscritas: 
Ordinárias, Preço de Emissão por Ação: R$1,00, Valor Subscrito: R$84.356,00; Total: Nº de 
ações subscritas: 84.356,  Preço de Emissão por Ação:  R$1,00, Valor Subscrito: R$84.356,00. 
São Paulo, 11.10.2021. Boletim de Subscrição: Na presente data, na qual foi aprovado o 
aumento do seu capital social, no valor de R$200.000,00, mediante a emissão de 200.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo 112.800 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal com valor de emissão de R$ 1,00 e pelo valor total de 
R$112.800,00 a serem integralizadas pelo acionista Maximizar Empreendimentos e 
Participações Ltda., CNPJ/MF 06.117.992/0001-18, com sede em Barueri/SP, e JUCESP sob 
NIRE 35.218.712.218, neste ato representada por Alexandre Ferrari, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG 22.433.830-4, SSP/SP, CPF/MF 131.950.318-76, com 
escritório em Barueri/SP, em moeda corrente nacional em até 30 dias: Nº de ações subscritas: 
112.800, Espécie de Ações Subscritas: Ordinárias, Preço de Emissão por Ação: R$1,00, Valor 
Subscrito: R$112.800,00. Total:  Nº de ações subscritas: 112.800, Preço de Emissão por Ação: 
R$1,00, Valor Subscrito: R$112.800,00. São Paulo, 11.10.2021. Maximizar Empreendimentos e 
Participações Ltda - Alexandre Ferrari. Boletim de Subscrição: Na presente data, na qual foi 
aprovado o aumento do seu capital social, no valor de R$200.000,00, mediante a emissão de 
200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo 2.844 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal com valor de emissão de R$1,00 e pelo valor total de 
R$2.844,00 a serem integralizadas pelo acionista Guilherme Corbini Matheus, brasileiro, 
solteiro, graduado em propaganda e marketing, RG 35.348.505 (SSP/SP), CPF 323.206.938-07 
com endereço comercial em Barueri/SP, em moeda corrente nacional em até 30 dias: Nº de 
ações subscritas: 2.844, Espécie de Ações Subscritas: Ordinárias, Preço de Emissão por Ação: 
R$1,00, Valor Subscrito: R$2.844,00. Total: Nº de ações subscritas: 2.844, Preço de Emissão por 
Ação: R$1,00, Valor Subscrito: R$2.844,00. São Paulo, 11.10.2021. Guilherme Corbini Matheus.
Anexo II - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: 
Artigo 1º: 900PAY Instituição de Pagamentos S.A. é uma sociedade anônima que reger-se-á 
pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. 
Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro em Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco 
A, conjunto 13 - Parte, Alphaville Industrial, CEP 06454-000, podendo, por deliberação da 
Diretoria, criar, transferir e extinguir fi liais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de 
representação em qualquer parte do território nacional ou exterior. Artigo 3º: A Companhia 
tem por objeto (i) a emissão de moeda eletrônica; (ii) a gestão de contas de pagamento; (iii) 
a administração dos envios e recebimentos de pagamentos realizados entre os usuários 
cadastrados ou usuários de outras instituições; (iv) o pagamento ao público e aporte e saque 
de recursos; (v) a emissão de instrumento de pagamento; (vi) o credenciamento para 
aceitação de um instrumento de pagamento; (vii) a integração de meios de pagamento 
digitais a plataformas de comércio eletrônico ou presencial; (viii) as atividades listadas no 
inciso III do artigo 6º da Lei 12.865, de 9.10.2013; e (ix) a participação no capital de outras 
sociedades ou formas associativas, na condição de sócia ou acionista, no Brasil ou no exterior. 
Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital e 
Ações: Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$1.001.350,00, dividido em 342.250 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 
1º: Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na Assembleia Geral. Capítulo III 
- Assembleia Geral: Artigo 6º: A Assembleia Geral, com competência prevista em lei e 
neste Estatuto, reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao 
término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 
exigirem, a fi m de deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei 6.404/76. 
Artigo 7º: A convocação da Assembleia Geral será feita por qualquer membro da Diretoria, 
nos termos da lei, sendo seus trabalhos instalados e presididos pelo Diretor Presidente da 
Companhia ou, no seu impedimento, por qualquer outro membro da Diretoria da Companhia, 
a quem caberá a escolha do secretário da mesa. § 1º: Ficam dispensadas as formalidades de 
convocação previstas caput deste artigo quando todos os acionistas comparecerem ou se 
declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da respectiva reunião. § 
2º: A Assembleia Geral instalar-se-á, em 1ª convocação, com a presença de acionistas que 
representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto e, em 2ª convocação 
instalar-se-á com qualquer número. § 3º: As matérias sujeitas a deliberação em Assembleia 
Geral da Companhia deverão ser aprovadas por acionistas titulares de ações representantes 
da maioria do capital social, ressalvadas as hipóteses em que a legislação em vigor e/ou este 
Estatuto Social estabelecerem quóruns superiores. § 4º: Sem prejuízo do disposto no presente 
Estatuto Social e na legislação em vigor, dependem de aprovação prévia dos acionistas as 

seguintes matérias: a) a aprovação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e 
balanço de resultado econômico; b) a alienação, direta ou indireta, ou compartilhamento do 
controle detido pela Companhia em quaisquer controladas, ou mesmo a alienação de 
participação em qualquer controlada (mesmo que parcial) ou a alteração no percentual de 
participação em quaisquer controladas, ainda que tais ações sejam decorrentes da renúncia 
ao direito de preferência na subscrição de novas ações ou ações das controladas; c) a outorga 
de opções de compra ou opções de subscrição de ações; d) retenção de lucros e distribuição 
de dividendos, inclusive de forma desproporcional; e) alteração da política de distribuição de 
lucros ou a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre capital próprio em forma 
diversa da referida política, assim como a criação ou a extinção de qualquer reserva (exceção 
feita àquela cuja constituição seja obrigatória por lei ou disposição estatutária); f) liquidação 
e dissolução, cessação do estado de liquidação incluindo a nomeação ou remoção de 
liquidantes e a aprovação das contas dos liquidantes; g) transformação em outro tipo 
societário; h) participação em grupo de sociedades, conforme defi nido pelos artigos 265 a 
277 da Lei das S/A; i) operações de fusão, incorporação, cisão ou qualquer outra forma de 
reorganização societária ou fi nanceira, ou consolidação de negócios envolvendo a 
Companhia; j) contratação de obrigações pela Companhia, inclusive por meio de 
fi nanciamento, empréstimo ou endividamento, e/ou participação da Companhia de em 
negócios ou operações envolvendo valores superiores ao previsto no Plano de Negócios 
(Business Plan) e no Plano Anual de Orçamento e Investimentos, em uma operação, ou em 
conjunto de operações relacionadas ao mesmo objeto, exceto nos casos previstos no Plano 
de Negócios (Business Plan) e/ou no Plano Anual de Orçamento e Investimentos; k) 
declaração de autofalência, pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial; l) solicitação de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários para a 
abertura de capital e qualquer oferta pública ou emissão de valores mobiliários, primária ou 
secundária, em colocação pública ou privada, no Brasil e/ou no exterior; assim como eventual 
fechamento do capital ou qualquer oferta pública de aquisição de ações (após eventual 
transformação da Companhia); m) aumento e/ou redução do capital; n) resgate, amortização, 
desdobramento, grupamento ou cancelamento de ações; o) quaisquer outras alterações e/ou 
reforma do Estatuto Social; p) a eleição ou destituição dos Diretores; q) a criação de comitês 
e eleição de seus membros; r) a indicação de outros membros para a administração; s) fi xação 
ou alteração de quaisquer remunerações, bônus, benefícios e/ou participações nos lucros a 
serem pagos aos administradores ou aos membros de comitês, assim como outorga de opção 
de compra de ações; t) adoção, aprovação e/ou modifi cação do Plano de Negócios (Business 
Plan) e do Plano Anual de Orçamento e Investimentos da Companhia; u) a realização de 
qualquer operação, ou a prática de qualquer atividade estranha ao objeto social; v) deliberar 
sobre a aquisição, a alienação ou a cessão de uso, a título gratuito ou oneroso, qualquer ativo, 
propriedades, direitos, participações societárias, em qualquer caso desde que não previsto no 
Plano Anual de Orçamento e Investimentos; w) deliberar sobre a constituição de ônus ou 
gravames sobre qualquer ativo, propriedades, direitos, participações societárias da 
Companhia (exceto investimentos decorrentes de incentivos fi scais), ou mesmo sobre a 
realização de quaisquer operações que resultem em quaisquer ônus ou gravames em 
qualquer ativo / propriedade da Companhia, em qualquer caso desde que não previsto no 
Plano Anual de Orçamento e Investimentos; x) a concessão de avais, fi anças ou outras 
garantias em relação a obrigações de terceiros, que não entre a Companhia e/ou suas 
afi liadas, independentemente do valor; y) escolher e destituir os auditores independentes; z) 
decidir sobre a aquisição, alienação, licenciamento ou concessão de marcas, patentes, 
logotipos, informações técnicas e segredos industriais; aa) autorizar a aquisição de ações de 
sua própria emissão para cancelamento ou para manutenção em tesouraria, observadas os 
dispositivos legais aplicáveis; bb) deliberar sobre a alienação ou o cancelamento das ações 
da própria Companhia que, por qualquer motivo, permanecerem em tesouraria; cc) deliberar 
sobre contratos de locação, sem garantias reais, caso não previsto no Plano Anual de 
Orçamento e Investimentos, ou em valor superior ao lá previsto; dd) deliberar sobre contratos 
de leasing, sem garantias reais, caso não previsto no Plano Anual de Orçamento e 
Investimentos, ou em valor superior ao lá previsto; ee) deliberar sobre a admissão de novos 
acionistas; ff) deliberar sobre a exclusão de acionistas; e gg) alteração do objeto social. 
Artigo 8º: As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, e 
neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. 
Capítulo IV - Administração: Artigo 9º: A Companhia será administrada por uma 
Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. § Único: Os administradores serão investidos em 
seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que 
se seguirem à sua eleição e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos 
administradores eleitos. Artigo 10º – A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no 
máximo, 3 Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e um terceiro 
diretor sem designação específi ca, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos para 
um mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos, sendo o mandato prorrogado, 
automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Os Diretores serão eleitos 
e destituíveis pela Assembleia Geral. § 1º: O exercício do cargo de Diretor independe da 
prestação de caução. § 2º: Em caso de vacância de cargo de diretor, serão observadas as 
seguintes regras: I. se com a vacância de cargo de Diretores, o número de membros da 
Diretoria se reduzir a menos de 2 Diretores, será imediatamente convocada uma Assembleia 
Geral para a eleição do(s) substituto(s), que exercerá(ão) o mandato pelo tempo que faltar 
para completar o do(s) substituído(s); e II. nos demais casos, a Diretoria funcionará com os 
Diretores remanescentes até a próxima Assembleia Geral. Artigo 11º: Ressalvados os casos 
previstos neste Estatuto, compete aos Diretores, sempre atuando em conjunto, a 
representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como a 
gestão dos negócios sociais em geral e a prática de todos os atos de administração e de 
disposição, necessários ou convenientes ao cumprimento do objeto social. Artigo 12º: Com 
as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique em 
responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes 
perante ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) por 2 Diretores; (ii) por um Diretor e pelo 
procurador constituído na forma prevista neste Estatuto; ou (iii) por um procurador, agindo 
isoladamente, desde que munido de procuração com poderes específi cos e prazo de validade 
determinado, com exceção das procurações ad judicia, as quais podem possuir prazo 
indeterminado. Artigo 13º: As procurações serão sempre outorgadas em nome da 
Companhia por 2 Diretores, conjuntamente. § Único: As procurações deverão sempre 
especifi car os poderes conferidos e, com exceção daquelas outorgadas para fi ns judiciais, 
terão prazo de validade limitado a 1 ano. Artigo 14º: É expressamente vedada à Diretoria a 
prática, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo a negócios ou operações estranhas 
ao objeto social. Capítulo V - Conselho Fiscal:  Artigo 15º: A Companhia terá um 
Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de 
acionistas, na forma da lei.  § Único: As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
de votos. Artigo 16º: O Conselho Fiscal quando em funcionamento será composto de no 
mínimo 3, e, no máximo, 5 membros, com igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral, que lhes fi xará a remuneração, obedecido o mínimo legal. Artigo 17º: Os membros 
do Conselho Fiscal, pessoas físicas acionistas ou não, residentes no País, que atendam os 
requisitos e impedimentos previstos na lei, terão a competência nela disciplinada. Capítulo 
VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 
18º: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada 
ano, podendo ser levantados balanços em qualquer ocasião, quando for de interesse dos 
acionistas ou quando exigido por este Estatuto Social. Artigo 19º: Ao fi m de cada exercício 
social a Diretoria fará elaborar as demonstrações fi nanceiras previstas em lei, observadas as 
normas então vigentes. Artigo 20º: Do resultado do exercício, após a dedução dos prejuízos 
acumulados, se houver, e da provisão para pagamento do imposto de renda, será retida 
parcela destinada à participação dos administradores no lucro de acordo com o plano 
aprovado pela Assembleia Geral, se houver, observados os limites defi nidos em lei, e cujo 
pagamento fi cará condicionado à efetiva atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório 
estipulado neste artigo. § Único: O lucro líquido terá a seguinte destinação: 5% para a 
constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% do capital social; do saldo 
remanescente, 25% serão distribuídos aos acionistas como dividendo obrigatório. Artigo 
21º: A Assembleia Geral poderá declarar dividendo à conta do lucro apurado no balanço 
patrimonial anual, bem como em decorrência de balanços em períodos menores, atendido no 
último caso, o limite do Artigo 204, § 1º da Lei 6.404/76, ou ainda, declarar dividendos 
intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. Artigo 
22º: Prescreve em 3 anos a ação para haver dividendos, contados da data em que tenham sido 
postos à disposição dos acionistas. Capítulo VIII - Líquidação e Transformação: Artigo 
23º: A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo 
que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes que devam 
funcionar durante o período da liquidação. Artigo 24º: A Companhia poderá transformar seu 
tipo jurídico mediante deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral. 
Capítulo VIII - Arbitragem: Artigo 25º: As divergências entre os acionistas e a 
Companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários que não 
possam ser solucionadas amigavelmente pelos acionistas dentro de um prazo improrrogável 
de 15 dias, serão dirimidas por arbitragem de acordo com o Regulamento do Centro de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, servindo este Artigo como cláusula 
compromissória para efeito do que dispõe o § 1º do Artigo 4 da Lei 9.307/96. A administração 
e o correto desenvolvimento do procedimento arbitral, da mesma forma, caberá ao Centro 
de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Artigo 26º – Os casos omissos 
serão resolvidos pela Assembleia Geral, com base na legislação aplicável à espécie. 
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 29.11.2021 
Data, Hora, Local: 29.11.2021, às 14 hs, na sede social, Rua Henri Dunant, 873, 9º andar, conjunto 907, Chácara Santo 
Antônio, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Dario 
Ferreira Guarita Neto; Secretário, Alexsandro Martins Holanda. Deliberações Aprovadas: Aprovaram, por unanimidade 
de votos, registrada a abstenção da acionista BNDESPAR, a eleição, para ocupar os cargos de membros do Conselho de 
Administração da Companhia indicados pela acionista Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do 
exercício que se encerrar em 31.12.2021, dos Senhores Rafael Espínola de Vasconcelos, brasileiro, solteiro, 
engenheiro, RG nº 203507686-DICRJ, CPF/ME nº 023.957.687-07, e Rodrigo Nelson Brum Selles, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG nº 475608-MBRJ, CPF/ME nº 075.016.747-52, ambos com endereço comercial Rio de Janeiro/RJ. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 29.11.2021. Acionistas: Amata Investimentos e Participações S.A.; 
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR; Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento em Participações; 
Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Aquila Waldinvest 
III GMBH & CO. KG; URBIS - Fundo de Investimento em Participações e AKKA Fundo de Investimento em 
Participações. JUCESP nº 657.070/21-0 em 20.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Petrobras
assina con-
trato com

operadoras
de compra e
venda de gás

A Petrobras assino na ter-
ça-feira (28) com a Shell Brasil,
Repsol Sinopec Brasil e Petrogal
contratos de compra e venda de
gás para operações conhecidas
como Swap. Esses contratos são
muito utilizados com o objetivo
de reduzir riscos e de dar mais
previsibilidade para diferentes
agentes do mercado.

Por meio do contrato, a
Petrobras processa o gás pro-
duzido por essas operadoras e,
após esta etapa, o gás é nova-
mente disponibilizado para as
empresas transportarem até
seus clientes, viabilizando o
acesso direto delas ao mercado.

Os contratos são os primei-
ros nesta modalidade e permi-
tem que produtores nacionais
antecipem o acesso ao mercado
e viabilizem o início de forneci-
mento já a partir de 1º de janeiro
de 2022. A iniciativa contribui
para a abertura do mercado bra-
sileiro de gás.

Em nota, a Petrobras infor-
ma que “segue adotando medi-
das que contribuem para o pro-
cesso de abertura do mercado
de gás natural, em linha com os
compromissos assumidos do
Termo de Compromisso de Ces-
sação firmado com o Cade [Con-
selho Administrativo de Defesa
Econômica], com a finalidade de
alcançar um mercado aberto,
competitivo e sustentável no
Brasil”. (Agencia Brasil)

Jornal
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Darlan Romani disputa os Mundiais
Indoor e Outdoor de 2022

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021

O esporte está no DNA de
NESCAU®. Em um movimento
de incentivo a modalidade mais
popular do Brasil, a marca de
achocolatados da Nestlé traz aos
torcedores do futebol do Rio

Nescau homenageia times do RS com
latas personalizadas e exclusivas

Grêmio e Internacional ganham embalagens especiais da marca de achocolatados da Nestlé
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Grande do Sul, latas litografadas
especiais dos dois grandes times
do estado: Internacional e Grê-
mio. Os produtos já estão dispo-
níveis nos principais pontos de
venda.

Equipe Stuttgart Motorsport
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O catarinense Darlan Romani
(Pinheiros-SP), recordista sul-
americano do arremesso do peso,
confirmou que disputará o Mun-
dial Indoor de Belgrado, de 18 a
20 de março, na Sérvia, e o Mun-
dial de Oregon, ao ar livre, de 15 a
24 de julho, em Eugene, nos Esta-
dos Unidos.

Quarto colocado nos Jogos
Olímpicos de Tóquio, no Japão,
em 2021, e no Mundial de Doha,
no Catar, em 2019, Darlan fará
dois picos de treinamento nesta
temporada. Para isso, contará com
a ajuda presencial do especialista
cubano Justo Navarro, que tem
volta marcada para o Brasil no dia
1 de janeiro, depois de mais de ano
em Cuba, retido por causa da pan-
demia global da COVID-19.

“Voltei a treinar forte depois
da Olimpíada. O objetivo é Paris-
2024 e todas as competições im-
portantes até lá”, disse Darlan, que
ficou em quarto lugar no Mundial
Indoor de Birmingham, na Grã-
Bretanha, em 2018.

Um dos principais atletas do
Brasil, nos últimos anos, Darlan,
de 30 anos, enfrentou muitas di-
ficuldades em 2021. Sofreu com

uma hérnia de disco, que exigiu
uma cirurgia em fevereiro, foi
contaminado pelo novo coranaví-
rus e ficou longe de seu treina-
dor. Justo orienta o brasileiro des-
de 2010.

Mesmo assim, o atleta se su-
perou e terminou o ano em oita-
vo lugar no Ranking Mundial da
World Athletics, com a marca de
21,88 m, obtida no dia 5 de agos-
to, no Estádio Olímpico de Tó-
quio. O melhor resultado de Dar-
lan é de 22,61 m, alcançado no
dia 30 de junho de 2019, em Palo
Alto, nos Estados Unidos.

Ganhador do Prêmio Atleta de
Valor 2021, da instituição Sou do
Esporte, na categoria olímpica, o
catarinense da cidade de Concór-
dia tem uma carreira vitoriosa. É
campeão brasileiro, sul-america-
no, dos Jogos Pan-Americanos,
do Mundial Militar e da Copa Con-
tinental da World Athletics, quan-
do representou a seleção das
Américas.

“Foram tempos difíceis, de
improvisação por causa da CO-
VID. O Centro Nacional de Desen-
volvimento do Atletismo, em Bra-
gança Paulista, fechou em 2020.

Fiz um setor de arremessos num
terreno ao lado de casa, montei
uma academia na minha residên-
cia com equipamentos empresta-
dos pela Confederação, usei ma-
terial do meu projeto social”, con-
tou o arremessador. “Nunca fico
satisfeito com os resultados. Que-
ro sempre mais. Não estou feliz
com as marcas de 2020, de 21,52
m, nem de 2021, com 21,88 m.
Sei que posso conseguir mais.”

O arremessador, que pensava
em ser motorista de ônibus quan-

do criança – seu pai tinha uma
empresa de transporte no Oeste de
Santa Catarina -, não gosta de fa-
zer previsões. “Não falo de mar-
cas. Eu entro para competir comi-
go, não com ninguém. Para domi-
nar o estresse do dia a dia, Darlan
tem um remédio. “Pego meu ca-
minhão e dou uma voltas por Bra-
gança Paulista”, revelou o atleta,
que tem uma empresa de transpor-
tes, é casado com Sara Romani,
ex-atleta do salto com vara, e pai
de Alice, de 6 anos.
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Beatriz Haddad Maia já
está a caminho da

Austrália, pronta para
iniciar a temporada 2022

Beatriz Haddad Maia está a
caminho da Austrália. Pronta
para iniciar a nova temporada,
a brasileira embarcou nesta
segunda-feira para a gira aus-
traliana do calendário, com
foco no Australian Open, o pri-
meiro Grand Slam do ano.

“Tive três semanas intensas
de treinos em São Paulo e te-
rei mais uma na Austrália, an-
tes de começar a competir nos
torneios. Feliz de começar o
ano em três torneios fortes, no
WTA 250 de Melbourne, o qua-
lifying do WTA 500 de Sydney
e o Australian Open. A conti-
nuação do calendário a gente
vai ver de lá, mas por enquanto
são esses torneios”, definiu a
número 83 do mundo, que já
está garantida na chave princi-
pal do Australian Open.

Brasileira começa o ano no WTA de Melbourne
“A minha expectativa para o

Australian Open é estar saudá-
vel e conseguir jogar comigo
mesma, e não focando fora ou
do outro lado da quadra. Acho
que, cada vez mais, eu e minha
equipe estamos entendendo
que é Bia contra Bia, não Bia
contra as outras meninas. A par-
tir disso é eu escolher as joga-
das, ter as coisas claras, ter um
alto nível de concentração e
executar o nível de tênis, que
está alto e que venho trabalhan-
do muito”, finalizou a tenista.

No fim da temporada de
2021, Bia definiu como metas
para 2022 continuar com o cor-
po saudável e disputar mais tor-
neios de alto nível. O primeiro
torneio de Bia, o WTA 250 de
Melbourne, tem início no dia
4 de janeiro.Team RC confirma 5ª temporada

seguida de Bruno Baptista na Stock
Car Pro Series 2022

Bruno Baptista (44)
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Piloto mais jovem da impor-
tante equipe paranaense Team
RC, com 24 anos, Bruno Baptis-
ta mostrou um excelente desem-
penho nas provas iniciais do Bra-
sileiro de Stock Car Pro Series
2021, quando chegou a liderar o
campeonato, empatado em pon-
tos, naquela altura, com o tri-
campeão Daniel Serra. Mas aca-
bou não atingindo a sua meta
principal de terminar entre os
cinco primeiros, por uma série
de imprevistos enfrentados em
algumas corridas, principalmen-
te nas últimas quatro etapas da
temporada, quando caiu de sex-
to do certame para o 13º lugar,
com 203 pontos acumulados.

Mas se teve diversas “desis-
tências” nas pistas por falta de
sorte em quebras que costumam
ocorrer e até pequenos erros de
pilotagem por menos experiên-
cia do que a maioria dos adver-
sários, o que não faltou para Bru-
no Baptista foi determinação e
arrojo nos treinos oficiais e nas
próprias corridas no meio dos
melhores pilotos nacionais. Tan-
to que, mesmo não repetindo,
este ano, nem a pole-position e
a importante vitória da tempora-
da de 2020, numa única disputa,
o piloto acabou de ter o seu nome
anunciado, hoje (terça-feira, 28/
12), para representar novamente
o Team RC no Campeonato Bra-
sileiro de Stock Car Pro Series
2022. Bruno irá fazer a sua 5ª
temporada consecutiva na prin-
cipal categoria do automobilis-
mo brasileiro, no mesmo time
que começou em 2018, com ape-
nas 21 anos de idade.

No ano seguinte, em 2019,
Bruno já marcou seu nome na
história da categoria por ter sido
o quarto piloto mais novo (22
anos) a vencer uma prova, em 40
anos de disputas consecutivas.
Na Stock 2020, Bruno voltou a
ser o piloto mais jovem a vencer
e a conquistar uma pole entre os
32 participantes.

Já neste ano, Bruno teve um
desempenho muito bom na mai-
oria dos 12 treinos oficiais que
determinaram o grid de largada
das primeiras corridas de cada
uma das etapas. Em 10 deles pas-
sou para o Q2 dos 15 melhores,
sendo que só ficou de fora, em
dois, porque seu carro teve pro-
blema elétrico, como na 4ª eta-
pa, no Velocitta (SP), e na 11ª e
penúltima, em Santa Cruz do Sul
(RS).  Em cinco oportunidades

disputou o Q3 pelas seis primei-
ras posições do grid de largada,
sendo que numa delas, em Goiâ-
nia, na oitava etapa, ficou com a
segunda posição, na primeira
fila.  Entre seus resultados mais
importantes destaque para os
dois pódios de terceiro na pri-
meira corrida de Interlagos (se-
gunda etapa) e na prova 2 de Cu-
ritiba (sexta etapa).

“O Bruno é um dos jovens
mais promissores da atual Stock
Car. Já venceu duas corridas, sen-
do a primeira logo no segundo
ano e também obteve a pole se-
guida de vitória, em 2020. O atual
campeão da categoria, o Gabriel
Casagrande, que quebrou a nos-
sa invencibilidade de quatro tí-
tulos consecutivos com uma bri-
lhante temporada, só obteve a
sua primeira vitória de Stock no

quinto ano, em 2017 e a primei-
ra pole, no sétimo, em 2019.
Assim, não dá pra abrir mão de
um piloto do nível e talento do
Bruno que, a qualquer momen-
to, pode lutar por um título, como
até ocorreu no início deste últi-
mo campeonato, antes dos im-
previstos que nos surpreenderam
nos boxes”, explica Rosinei
Campos, o “Meinha’, proprietá-
rio do Team RC, a equipe com
mais títulos (13) de toda a his-
tória da Stock Car.

Bruno Baptista terá nova-
mente como companheiro no
Team RC o ex-piloto de Fórmu-
la 1 Ricardo Zonta, que está na
categoria desde 2007. O experi-
ente paranaense foi quarto colo-
cado este ano, mas até agora,
também não conseguiu seu prin-
cipal objetivo de se tornar cam-
peão em praticamente quinze
temporadas seguidas.

“O Zonta e muitos outros
concorrentes mais experientes,
como o Thiago Camilo, um dos
pilotos com maiores números
de poles e vitórias da atualidade,
são exemplos claros de como é
difícil conquistar um campeona-
to brasileiro de Stock Car. Mas,
mesmo assim, com a boa estru-
tura do Team RC e com o total
apoio dos meus patrocinadores,
eu sigo confiante na busca desta
façanha na próxima temporada.
Mais animado ainda pela própria
conquista do Gabriel Casagran-
de, que chegou ao título de 2021
com apenas 26 anos e na sua oi-
tava temporada completa”, diz
Bruno Baptista, piloto do Team
RC.

A Stuttgart Motorsport en-
cerrou a temporada 2021 do En-
durance Brasil como vice-cam-
peã na categoria GT3 e quarta
colocada na Força Livre (a clas-
sificação geral que premia os dez
primeiros colocados em cada
corrida, independentemente da
categoria do automóvel). Os pi-
lotos Marcel Visconde e Ricar-
do Mauricio levaram o Porsche
911 GT3 R à vitória na prova de
abertura, em Goiânia, e chegaram
à etapa final, também em Goiâ-
nia, com chances matemáticas de
chegar ao título.

Encerrada a temporada de
2021, a Stuttgart Motorsport já
trabalha para a temporada de
2022, com operação ampliada.
Na última corrida de 2021, Vis-
conde e Mauricio tiveram a com-
panhia de Marçal Müller na con-
dução do Porsche 911 GT3 R. A
inclusão de um terceiro piloto
foi um estudo para uma possível
nova composição da equipe, que
terá também dois modelos 718
Cayman GT4 Clubsport na cate-
goria GT4. A formação comple-
ta da Stuttgart Motorsport será
definida nas próximas semanas.

Sobre 2021, Visconde e
Mauricio fazem a mesma análi-
se: a Stuttgart Motorsport teve
duas fases distintas no campeo-
nato. “A primeira metade foi
muito boa. Fomos competitivos,
vencemos a primeira etapa e ex-
ploramos bem o conhecimento
do 911 GT3 R enquanto as ou-
tras equipes ainda estavam co-
nhecendo seus carros”, diz Vis-
conde. “Na segunda parte da tem-
porada, as outras equipes melho-

raram, o que era esperado, e ti-
vemos um abandono por ocor-
rência técnica na penúltima eta-
pa, em Curitiba. Era algo que nun-
ca havia acontecido desde que
começamos a disputar o Endu-
rance Brasil, em 2017.”

Mesmo com esse abandono,
Visconde e Mauricio chegaram
à última corrida, em Goiânia,
podendo ser campeões. O fato de
ter um novo piloto, entretanto,
obrigou o Porsche a andar com
um lastro de 50 kg. Mauricio
explica: “O Marçal andou muito
bem, mas o lastro extra nos pre-
judicou porque não pudemos fa-
zer simular um ‘long run’ nos
treinos para ver qual seria a de-
gradação durante a prova. Além
disso, nosso carro tem motor de
6 cilindros e ‘sente’ mais esse
acréscimo de peso que os mo-
delos com motor V8 dos nossos
adversários. O acréscimo de
peso afetou particularmente as
aproximações e as saídas de cur-
va, que são pontos fortes do
Porsche”.

Tanto Visconde quanto Mau-
ricio vêem boas perspectivas
para 2022, principalmente por-
que a atual geração do 911 GT3
R ainda está sendo produzida e
recebendo atualizações da fábri-
ca. “Isso é importante porque em
2022 o Endurance Brasil vai ter
mais equipes nas classes GT, que
ficarão ainda mais competitivas.
Um BoP (Balanço de Perfor-
mance, na sigla em inglês) me-
lhorado vai ser fundamental para
haver mais competitividade”,
enfatiza.

Site: stuttgartporsche.com.br

Stuttgart Motorsport
terá novidades na

temporada de 2022

Os dois clubes gaúchos vi-
vem momentos distintos, mas
mantendo a grande tradição de
grande do futebol nacional. En-
quanto o Inter terminou o Brasi-
leirão 2021 na 12ª colocação,
com uma vaga na Copa Sul-Ame-
ricana, o Grêmio lutará para re-
tornar a elite do futebol nacio-
nal em 2022.

Com a ação de NESCAU®,
os dois tradicionais clubes do
Rio Grande do Sul ganham um
pack com uma lata personaliza-
da e mais dois sachês de 730 gra-
mas. A ação promocional segue
até o início de 2022 ou até quan-
do durarem os estoques.

“NESCAU® possui um lon-
go histórico de apoio à prática
esportiva como ferramenta para
fortalecer valores como auto-
confiança, coragem, iniciativa,
solidariedade, entre outros, jun-
to a crianças e adolescentes. As
edições especiais dos times gaú-
chos são um agradecimento aos
amantes do futebol e uma manei-
ra de trazer os jovens ainda mais
para perto do esporte”, explica
Mariana Santos, gerente de Ma-
rketing de NESCAU®.

No Rio Grande do Sul, os
packs promocionais podem ser
encontrados ao preço sugerido
de R$26,90.

Pack do Internacional

Cuidados para previnir
a Covid 19:

- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

Visite nosso site:
www.jornalodiasp.com.br


