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Saúde inclui crianças de 5 a 11 anos
na vacinação contra covid-19
O governo federal anunciou na quarta-feira (5) a inclusão de crianças de 5 a 11
anos
no
plano
de
operacionalização de vacinação contra a covid-19. As primeiras doses de vacinas contra a doença destinadas a crianças de 5 a 11 anos deverão
chegar ao Brasil no dia 13 de
janeiro. Está prevista uma remessa de 1,2 milhão de doses
do imunizante da Pfizer - o
único aprovado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O Brasil receberá, no primeiro trimestre de 2022, 20
milhões de doses pediátricas
destinadas a este público-alvo,
que é de cerca de 20,5 milhões
de crianças. O Ministério da
Saúde receberá, ainda em janeiro, um lote de 3,74 milhões
de doses de vacina.
O esquema vacinal será

PPSA tem arrecadação recorde
de R$ 1,22 bilhão para a União
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Aumentam casos de covid-19 nos
navios de cruzeiros na costa brasileira
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Papa
Francisco
pede às
autoridades
que facilitem
adoção
O papa Francisco pediu na
quarta-feira (5) às autoridades
que simplifiquem os procedimentos de adoção e apelou aos
casais para que tenham mais
filhos, em mensagem na primeira audiência-geral de 2022
no Vaticano.
“Desejo que as instituições
estejam sempre dispostas a
ajudar, observando com seriedade, mas também simplificando os procedimentos necessários para que se realize o
sonho de tantos pequeninos
que precisam de uma família e
de tantos cônjuges que querem
dar amor”, disse.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Foto/Rovena Rosa/ABr

Governo de SP lança
aplicativos para acionamento
da PM e Bombeiros
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Alison Brendom Alves dos
Santos (Pinheiros-SP) foi destaque em 2021 pela conquista
da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio,
numa das provas mais incríveis da história nos 400 m
com barreiras, e passou a ser
admirado pelo público também pelo seu grande carisma. Já desenhou com o técnico Felipe de Siqueira o ano
de 2022 que terá como foco
principal o Mundial de Oregon, ao ar livre, de 15 a 24 de
julho, em Eugene, nos Estados
Unidos.
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As feras que disputarão o
BMX Estilo Livre 2022 já estão definidas. A competição,
programada para este fim de
semana, na Pista Caracas
Trails, em Carapicuíba (SP), já
tem confirmados 27 pilotos de
vários países (limite é de 30
pilotos). Estes terão pela frente as maiores rampas de Dirt
Jump da América Latina, o que
garantirá emoção e adrenalina
de sobra durante todas as fases

Funvic Educacoin Natal

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,68
Venda:
5,68
Turismo
Compra: 5,57
Venda:
5,84

Noite

no Regime de Recuperação
Fiscal (RRF) desses entes federativos, que permitiu o parcelamento de dívidas dos entes
com a União.
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do evento. O tetracampeão
Leandro Moreira, o “Overall”
é o nome a ser batido pelos
demais pilotos.
Além de contar com alguns dos melhores nomes do
país na modalidade, representando nada menos que oito estados, o evento ainda terá a presença de destaques internacionais, todos na briga pela classificação para os Jogos Olímpicos de Paris/24. Página 6

Corridas de classes
KZ e Cadete fazem
preliminares das
500 Milhas de Kart

Levantador Índio chega para
o Funvic Educacoin Natal

Compra: 6,44
Venda:
6,44

Tarde

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Complementar 123/2021 que traz mudanças no Plano de Auxílio aos
Estados e ao Distrito Federal e

Alison dos Santos foca
BMX Estilo Livre
em evolução e no Mundial 2022 reunirá pilotos
de diversos países
de Oregon em 2022

EURO

Manhã

20º C

Sancionada lei que altera o
Plano de Auxílio e RRF de
estados e DF

Esporte

O Funvic Educacoin Natal
confirmou a primeira novidade
para o returno da Superliga 21/
22 e para os demais compromissos da temporada. Com a transferência do levantador Murilo
Radke para a Turquia, a equipe
potiguar trouxe o levantador Alexsandro Garcia, o Índio. Trata-se
do retorno de Índio ao projeto da
Funvic, uma vez que ele fez parte da equipe em 2012, ainda em
Pindamonhagaba (SP), quando a
equipe subiu para a Superliga A.
Sua experiência e bagagem serão, certamente, importantes
para a equipe no returno, bem
como para o crescimento do projeto no Nordeste. Índio, de 31
anos, começou a jogar pelo Minas, com 15 anos.
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28º C
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A França identificou nova
variante do coronavírus com
mais de 40 mutações genéticas, sendo que uma está associada a potencial aumento da
transmissão do vírus.
Segundo pesquisadores
do Instituto Hospitalar Universitário (IHU) de Marselha, que fizeram a descoberta, a nova estirpe do SARSCoV-2 tem 46 mutações, incluindo uma que está associada ao possível aumento de
contágios.
A variante, da qual pouco
ainda se sabe, foi batizada pelos cientistas com as iniciais do
instituto, IHU, e deriva de outra, a B.1.640, detectada no fim
de setembro de 2021 na República do Congo e atualmente sob
vigilância da Organização Mundial da Saúde.
Página 3

São Paulo descarta medidas
restritivas para conter
covid-19 e gripe

Foto/ Wagner Carmo

França
identifica nova
variante do
coronavírus
com mais de 40
mutações

com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as
aplicações. O tempo é superior ao previsto na bula da vacina da Pfizer. Na indicação da
marca, as duas doses do
imunizante poderiam ser aplicadas com três semanas de diferença.
Segundo o Ministério da
Saúde, será preciso que a criança vá vacinar acompanhada
dos pais ou responsáveis ou
leve uma autorização por escrito.
O Ministério também recomendará uma ordem de prioridade, privilegiando pessoas
com comorbidades e com deficiências permanentes; indígenas e quilombolas; crianças que
vivem com pessoas com riscos
de evoluir para quadros graves
da covid-19; e em seguida crianças sem comorbidades.
(Agencia Brasil)

500 Milhas de Kart
As 500 Milhas de Kart, principal prova do kartismo nacional,
contará com duas corridas dentro de sua programação, que pela
primeira vez será realizada no

Kartódromo Ayrton Senna, no
complexo do Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).
Serão disputadas uma prova de
Endurance KZ.
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Sancionada lei que altera o Plano
de Auxílio e RRF de estados e DF
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei Complementar
123/2021 que traz mudanças no
Plano de Auxílio aos Estados e
ao Distrito Federal e no Regime de Recuperação Fiscal
(RRF) desses entes federativos,
que permitiu o parcelamento de
dívidas dos entes com a União.
A legislação, publicada na
quarta-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU), retira do
teto de gastos dos entes que aderiram ao RRF despesas com
emendas parlamentares de ban-

cada e individuais.
“A proposição legislativa
objetiva ampliar o rol das despesas não consideradas na limitação dos gastos dos entes subnacionais, cujas dívidas voltaram a ser refinanciadas pelo Governo Federal.
Com isso, passam a não ser
consideradas as transferências de recursos federais
com aplicações vinculadas,
assim como as emendas de
bancada e individuais, inclusive
as transferências especiais”, in-

formou a Secretária-Geral da
Presidência.
A legislação anterior, de
2016, permitia, aos estados que
refinanciaram suas dívidas, retirar do teto de despesas gastos
mínimos com saúde e educação
que aumentarem mais que a inflação medida pelo Índice de
Preços Amplo ao Consumidor
(IPCA) e também as despesas
pagas com as doações e transferências voluntárias da União.
A lei sancionada aumenta a
dedução do teto de gastos. Ago-

ra podem ser excluídas as despesas pagas com transferências
federais designadas a despesas
específicas e todas as transferências previstas nos créditos
suplementares e nas leis orçamentárias.
Entre elas estão as transferências fundo a fundo, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), salário-educação e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
(Agencia Brasil)

PPSA tem arrecadação recorde
de R$ 1,22 bilhão para a União
A Pré-Sal Petróleo S.A
(PPSA), empresa vinculada ao
Ministério de Minas e Energia
(MME), encerrou o ano de 2021
com arrecadação de R$ 1,22 bilhão para a União, alta de 74%
em comparação com o resultado de 2020, quando foram arrecadados R$ 704 milhões.
Segundo a PPSA, o resultado é recorde na série histórica,
superando o recorde anterior de
R$ 1,1 bilhão, registrado em
2018. Os recursos são referentes à comercialização da parcela de petróleo e gás natural da
União nos contratos de partilha

de produção.
Em 2021, a PPSA comercializou 3,5 milhões de barris de
petróleo da União do Campo
Entorno de Sapinhoá e da Área
de Desenvolvimento de Mero
(Libra). Foram também comercializados 57,6 milhões de metros cúbicos de gás natural da
União dos Campos de Búzios,
Entorno de Sapinhoá, Tartaruga
Verde Sudoeste e Tupi.
Curva de crescimento
O diretor-presidente da companhia, Eduardo Gerk, disse que
o resultado representa o início

de uma curva de crescimento
da arrecadação esperada para
a União nos próximos anos.
“Os contratos estão entrando em produção, e este excelente resultado confirma a
tendência de crescimento
que vamos presenciar nos próximos anos.”
No fim do ano passado, a
PPSA divulgou o estudo Estimativas de Resultados nos Contratos de Partilha de Produção, que
prevê a produção, até 2031, de
8,2 bilhões de barris de petróleo em regime de partilha de produção, sendo 1,5 bilhão de bar-

ris referentes à a parcela da
União. “Esperamos arrecadar
US$ 116 bilhões com a comercialização desses volumes”,
acrescentou Gerk,
Desde sua criação, em 2013,
a PPSA já arrecadou R$ 3,9 bilhões para a União, dos quais
R$ 2,6 bilhões com a atividade de comercialização do petróleo e gás e R$ 1,3 bilhão
com equalização de gastos e
volumes realizada pela companhia em áreas onde a União tem
participação em acordos de individualização da produção
(AIPs). (Agencia Brasil)

Termina no dia 31 de janeiro
o prazo para que microempresas
e empresas de pequeno porte
solicitem a inclusão no regime
de tributação do Simples Nacional. O Simples tem regras tributárias simplificadas para empresas que se classificam abaixo de uma determinada faixa de
faturamento anual. O resultado
da inclusão será divulgado em
15 de fevereiro.
No caso das microempresas,
o limite de faturamento assistido pelo programa é R$ 360 mil
e para as empresas de pequeno
porte, o valor é R$ 4,8 milhões.
De acordo com a Receita
Federal, as empresas que já estão em atividade e que tiverem a

solicitação aceita, o Simples
valerá em caráter retroativo a
partir de 1° de janeiro deste ano.
Para empresas em início de
atividade, o prazo para a solicitação é de 30 dias do último deferimento de inscrição (municipal ou estadual), desde que não
tenham decorridos 60 dias da
data de abertura do CNPJ.
A solicitação deve ser feita
por meio do portal do Simples
Nacional. A empresa deverá declarar que não apresenta qualquer situação impeditiva à opção
pelo Simples Nacional prevista
na legislação.
“A verificação é feita pela
Receita Federal, estados, DF e
municípios, em conjunto. Por-

tanto, a empresa não pode possuir pendências cadastrais e/ou
fiscais, inclusive débitos. Durante o período da opção, é permitido o cancelamento da solicitação pelo Simples Nacional,
salvo se o pedido já houver sido
aprovado”, informou a Receita.
A Receita lembra ainda que
a microempresa ou empresa de
pequeno porte já optante pelo
Simples Nacional não precisa
fazer nova opção. O órgão também ressalta que enquanto não
for vencido o prazo para a solicitação da opção, o contribuinte poderá regularizar as pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional liquidando ou
parcelando débitos, dentre ou-

tras possibilidades.
Para empresas já em atividade, a Receita informou que vai
realizar processamentos parciais nos dias 8, 15, 22 e 29 de
janeiro com o objetivo de deferir as solicitações que apresentaram pendências regularizadas
no prazo.
“Caso o contribuinte tenha
regularizado parcialmente as
pendências, serão apresentadas
somente as que restarem e a solicitação poderá ser aprovada
antes do resultado final caso todas as pendências sejam resolvidas no prazo. O resultado final da opção será divulgado em
15 de fevereiro”, informou a
Receita. (Agencia Brasil)

O indicador de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) fechou o ano de 2021 em 71,6 pontos, uma queda de 9,9% em relação ao registrado em 2020, quando a queda de 15,9% deixou o indicador em 79,4 pontos. Desde
2015 o ICF não alcança o nível de
satisfação, que é de 100 pontos.
O indicador em 2021 atingiu
o menor nível histórico, ficando abaixo do mínimo anterior,
de 2016, quando fechou em
73,3 pontos.
Os dados foram divulgados na
quarta-feira (5) pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Por faixa de renda, as famílias que ganham mais do que dez
salários mínimos tiveram queda
no consumo de 5%, ficando em
86,9 pontos. Para as famílias
com renda abaixo de dez salários mínimos, a queda foi maior,

de 11,2%, com o indicador atingindo 68,4 pontos.
Por região, as famílias do
Norte indicaram a maior queda
na intenção de consumo, de
26,1%, ficando também com o
menor indicador, em 59,5 pontos.
A menor oscilação ocorreu no
Nordeste, com queda de 4,6%, ficando com o segundo maior ICF,
em 73,9 pontos. As famílias do
Sul tiveram a maior intenção de
consumo, com 79,1 pontos.
Com relação ao quesito Emprego Atual, o indicador atingiu
89,3 pontos, uma queda de
9,5%, ficando no menor patamar
da série histórica. Do total de
entrevistados, 35% disseram se
sentir tão seguros quanto no ano
anterior, a maior proporção da
série histórica; 31,5% estão
menos seguros; 20,8% se sentem mais seguros com relação
ao emprego e 12% declararam

estar desempregados.
Na Renda Atual, houve recuo
de 14,8% em 2021, alcançando
78,1 pontos, também o menor
nível histórico. Entre os entrevistados, 40,6% declararam que a
renda está pior do que no ano passado, 40,2% disseram ser igual
e 18,8% melhoraram a renda.
O Acesso ao Crédito registrou queda de 7%, ficando em
81,9 pontos. A compra a prazo
ficou mais difícil para 42,2%
dos entrevistados, mais fácil para
24,1% e permaneceu igual ao
ano anterior para 17,9%.
O Nível de Consumo Atual
alcançou o nível de 55,6 pontos,
o menor nível desde 2017, após
registrar queda de 7,9%. Do total, 57,8% das famílias consideraram que em 2021 o consumo
foi menor do que em 2020;
28,7% disseram ter sido igual e
13,4% disseram que foi maior.

O indicador do Momento para
Duráveis atingiu o nível de 43,2
pontos, o menor subíndice do ano
e da série histórica, com queda de
20,1%. O momento está negativo
para comprar esse tipo de produto para 75,8% das famílias e para
19% o momento é bom.
O quesito Perspectiva Profissional recuou 4,8% no ano,
ficando em 83,3 pontos, o menor nível histórico. Entre os entrevistados, 53,3% disseram ter
perspectivas negativas, o maior
percentual da série histórica, e
36,6% estão otimistas.
O indicador da Perspectiva
de Consumo ficou em 69,9 pontos, uma redução de 7,8%. Do
total, 53,5% das famílias disseram que vão consumir menos
nos meses seguintes; 21,4%
acreditam que manterão o mesmo nível e 23,4% consumirão
mais. (Agencia Brasil)

Inscrição no Simples Nacional
se encerra em 31 de janeiro

Intenção do Consumo fecha 2021
abaixo do nível de satisfação

Capitalização vai ampliar
investimentos na Eletrobras
O presidente da Eletrobras,
Rodrigo Limp Nascimento,
disse na quarta-feira (5) que um
dos principais motivos para o
processo de capitalização da
companhia é ampliar a sua capacidade de investimentos.
Segundo o executivo, o planejamento estratégico da estatal prevê que, sem a privatização, a Eletrobras poderá investir cerca de R$ 95 bilhões até
2035. “No horizonte com a capitalização, esses investimen-

tos chegavam na ordem de R$
200 bilhões”, disse Nascimento, em audiência pública virtual
sobre o processo de desestatização da Eletrobras promovida
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Nascimento lembrou que a
reestruturação da estatal desde
2016 compreendeu uma grande redução de custos, venda de
ativos deficitários e renegociação de dívidas. “Hoje temos

uma empresa equilibrada, com
boa geração de caixa, que registra lucros constantemente,
mas tem um ponto que essa
reestruturação acabou não
conseguindo reverter. Nesse
sentido, é um dos principais
motivadores para o processo de
capitalização, que é a capacidade de investimentos do grupo
Eletrobras”.
Em 2014, os investimentos
da Eletrobras alcançaram R$
11,4 bilhões. Desde 2017, hou-

ve forte redução dos investimentos. Em 2020, chegou a R$
3,1 bilhões. No ano passado, até
o terceiro trimestre, foram R$
2,5 bilhões.
“A gente entende que é muito aquém do que pode e deve investir a Eletrobras”, afirmou o
executivo. “É um ponto fundamental, retomar a capacidade
de investimento, voltar a ter capacidade de participar dos leilões, investir no mercado livre
de energia”. (Agencia Brasil)

França identifica
nova variante do
coronavírus com
mais de 40 mutações
A França identificou nova variante do coronavírus com mais
de 40 mutações genéticas, sendo que uma está associada a potencial aumento da transmissão do vírus.
Segundo pesquisadores do Instituto Hospitalar Universitário
(IHU) de Marselha, que fizeram a descoberta, a nova estirpe do
SARS-CoV-2 tem 46 mutações, incluindo uma que está associada ao possível aumento de contágios.
A variante, da qual pouco ainda se sabe, foi batizada pelos
cientistas com as iniciais do instituto, IHU, e deriva de outra, a
B.1.640, detectada no fim de setembro de 2021 na República do
Congo e atualmente sob vigilância da Organização Mundial da
Saúde.
Na França, os primeiros casos da nova variante, que tem designação técnica B.1.640.2, foram observados na localidade de
Forcalquier, na região de Provença-Alpes-Costa Azul.
Na mesma região, mas em Marselha, uma dezena de casos
surgiram associados a viagens aos Camarões, país que faz fronteira com a República do Congo.
O IHU de Marselha, especialista em doenças infecciosas, é
dirigido pelo médico Didier Raoult, que recebeu advertência da
Ordem dos Médicos francesa por ter violado o código de ética.
Ele promoveu o uso do remédio antimalária hidroxicloroquina
como tratamento para a covid-19 sem provas de sua eficácia.
A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado há dois anos em Wuhan, cidade do
centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.
A Ômicron, identificada em novembro, é a mais contagiosa
de todas as variantes do coronavírus consideradas preocupantes,
apresentando mais de 30 mutações genéticas na proteína da espícula, a “chave” que permite ao vírus entrar nas células humanas.
Vários países, incluindo Portugal e França, têm atingindo recordes diários de infecções devido à circulação dessa variante.
(Agencia Brasil)

Papa Francisco pede
às autoridades que
facilitem adoção
O papa Francisco pediu na quarta-feira (5) às autoridades que
simplifiquem os procedimentos de adoção e apelou aos casais
para que tenham mais filhos, em mensagem na primeira audiência-geral de 2022 no Vaticano.
“Desejo que as instituições estejam sempre dispostas a ajudar, observando com seriedade, mas também simplificando os
procedimentos necessários para que se realize o sonho de tantos pequeninos que precisam de uma família e de tantos cônjuges que querem dar amor”, disse.
Diante de dezenas de pessoas reunidas na Sala Paulo VI do
Vaticano, durante a audiência-geral que contou com um número
surpreendente de circo, o papa refletiu sobre a figura de São José
e a paternidade.
Ele acrescentou que “ter um filho é sempre um risco, mas
não o ter é ainda mais”, lembrando que a civilização é hoje “um
pouco órfã”.
Francisco destacou que a adoção “não é um vínculo secundário” e que essa escolha “está entre as formas mais elevadas de
amor e paternidade”.
“Não se deve ter medo de escolher o caminho da adoção, de
assumir o `risco` do acolhimento. Espero que as instituições
estejam sempre dispostas a ajudar nesse sentido, monitorando
seriamente, mas também simplificando o procedimento necessário. Realizar o sonho de tantos pequeninos que precisam de
uma família”, disse.
Ao final da audiência, um grupo de integrantes do circo Ronny
Roller, que se encontra em Roma, apresentou, diante do pontífice, uma peça que incluiu malabarismos, exercícios de ginástica
e música. (Agencia Brasil)

Preços da indústria
sobem 1,31% em
novembro, diz IBGE
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação do custo dos produtos na
saída das fábricas, registrou inflação de 1,31% em novembro
de 2021. A taxa é inferior à observada no mês anterior, de
2,26%, e em novembro de 2020,
de 1,38%.
Com o resultado, o IPP acumula taxas de inflação de
28,36% no ano e de 28,86% em
12 meses, segundo dados divulgados na quarta-feira (5) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em novembro de 2021, 17
das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta nos preços,
com destaque para refino de petróleo e produtos de álcool
(6,63%) e outros produtos quí-

micos (4,90%).
O IPP registrou que sete ramos da indústria tiveram deflação (queda de preços), em especial as indústrias extrativas
(5,21%).
Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria, a maior alta de preços foi
observada nos bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (1,40%).
Em seguida, aparecem os
bens de consumo semi e não
duráveis (1,29%) e os bens de
capital, isto é, as máquinas e
equipamentos usados no setor
produtivo (1,19%). A menor
taxa ficou com os bens de consumo duráveis (0,64%).
(Agencia Brasil)
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Sancionada lei que altera o Plano
de Auxílio e RRF de estados e DF
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei Complementar
123/2021 que traz mudanças no
Plano de Auxílio aos Estados e
ao Distrito Federal e no Regime de Recuperação Fiscal
(RRF) desses entes federativos,
que permitiu o parcelamento de
dívidas dos entes com a União.
A legislação, publicada na
quarta-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU), retira do
teto de gastos dos entes que aderiram ao RRF despesas com
emendas parlamentares de ban-

cada e individuais.
“A proposição legislativa
objetiva ampliar o rol das despesas não consideradas na limitação dos gastos dos entes subnacionais, cujas dívidas voltaram a ser refinanciadas pelo Governo Federal.
Com isso, passam a não ser
consideradas as transferências de recursos federais
com aplicações vinculadas,
assim como as emendas de
bancada e individuais, inclusive
as transferências especiais”, in-

formou a Secretária-Geral da
Presidência.
A legislação anterior, de
2016, permitia, aos estados que
refinanciaram suas dívidas, retirar do teto de despesas gastos
mínimos com saúde e educação
que aumentarem mais que a inflação medida pelo Índice de
Preços Amplo ao Consumidor
(IPCA) e também as despesas
pagas com as doações e transferências voluntárias da União.
A lei sancionada aumenta a
dedução do teto de gastos. Ago-

ra podem ser excluídas as despesas pagas com transferências
federais designadas a despesas
específicas e todas as transferências previstas nos créditos
suplementares e nas leis orçamentárias.
Entre elas estão as transferências fundo a fundo, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), salário-educação e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
(Agencia Brasil)

PPSA tem arrecadação recorde
de R$ 1,22 bilhão para a União
A Pré-Sal Petróleo S.A
(PPSA), empresa vinculada ao
Ministério de Minas e Energia
(MME), encerrou o ano de 2021
com arrecadação de R$ 1,22 bilhão para a União, alta de 74%
em comparação com o resultado de 2020, quando foram arrecadados R$ 704 milhões.
Segundo a PPSA, o resultado é recorde na série histórica,
superando o recorde anterior de
R$ 1,1 bilhão, registrado em
2018. Os recursos são referentes à comercialização da parcela de petróleo e gás natural da
União nos contratos de partilha

de produção.
Em 2021, a PPSA comercializou 3,5 milhões de barris de
petróleo da União do Campo
Entorno de Sapinhoá e da Área
de Desenvolvimento de Mero
(Libra). Foram também comercializados 57,6 milhões de metros cúbicos de gás natural da
União dos Campos de Búzios,
Entorno de Sapinhoá, Tartaruga
Verde Sudoeste e Tupi.
Curva de crescimento
O diretor-presidente da companhia, Eduardo Gerk, disse que
o resultado representa o início

de uma curva de crescimento
da arrecadação esperada para
a União nos próximos anos.
“Os contratos estão entrando em produção, e este excelente resultado confirma a
tendência de crescimento
que vamos presenciar nos próximos anos.”
No fim do ano passado, a
PPSA divulgou o estudo Estimativas de Resultados nos Contratos de Partilha de Produção, que
prevê a produção, até 2031, de
8,2 bilhões de barris de petróleo em regime de partilha de produção, sendo 1,5 bilhão de bar-

ris referentes à a parcela da
União. “Esperamos arrecadar
US$ 116 bilhões com a comercialização desses volumes”,
acrescentou Gerk,
Desde sua criação, em 2013,
a PPSA já arrecadou R$ 3,9 bilhões para a União, dos quais
R$ 2,6 bilhões com a atividade de comercialização do petróleo e gás e R$ 1,3 bilhão
com equalização de gastos e
volumes realizada pela companhia em áreas onde a União tem
participação em acordos de individualização da produção
(AIPs). (Agencia Brasil)

Termina no dia 31 de janeiro
o prazo para que microempresas
e empresas de pequeno porte
solicitem a inclusão no regime
de tributação do Simples Nacional. O Simples tem regras tributárias simplificadas para empresas que se classificam abaixo de uma determinada faixa de
faturamento anual. O resultado
da inclusão será divulgado em
15 de fevereiro.
No caso das microempresas,
o limite de faturamento assistido pelo programa é R$ 360 mil
e para as empresas de pequeno
porte, o valor é R$ 4,8 milhões.
De acordo com a Receita
Federal, as empresas que já estão em atividade e que tiverem a

solicitação aceita, o Simples
valerá em caráter retroativo a
partir de 1° de janeiro deste ano.
Para empresas em início de
atividade, o prazo para a solicitação é de 30 dias do último deferimento de inscrição (municipal ou estadual), desde que não
tenham decorridos 60 dias da
data de abertura do CNPJ.
A solicitação deve ser feita
por meio do portal do Simples
Nacional. A empresa deverá declarar que não apresenta qualquer situação impeditiva à opção
pelo Simples Nacional prevista
na legislação.
“A verificação é feita pela
Receita Federal, estados, DF e
municípios, em conjunto. Por-

tanto, a empresa não pode possuir pendências cadastrais e/ou
fiscais, inclusive débitos. Durante o período da opção, é permitido o cancelamento da solicitação pelo Simples Nacional,
salvo se o pedido já houver sido
aprovado”, informou a Receita.
A Receita lembra ainda que
a microempresa ou empresa de
pequeno porte já optante pelo
Simples Nacional não precisa
fazer nova opção. O órgão também ressalta que enquanto não
for vencido o prazo para a solicitação da opção, o contribuinte poderá regularizar as pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional liquidando ou
parcelando débitos, dentre ou-

tras possibilidades.
Para empresas já em atividade, a Receita informou que vai
realizar processamentos parciais nos dias 8, 15, 22 e 29 de
janeiro com o objetivo de deferir as solicitações que apresentaram pendências regularizadas
no prazo.
“Caso o contribuinte tenha
regularizado parcialmente as
pendências, serão apresentadas
somente as que restarem e a solicitação poderá ser aprovada
antes do resultado final caso todas as pendências sejam resolvidas no prazo. O resultado final da opção será divulgado em
15 de fevereiro”, informou a
Receita. (Agencia Brasil)

O indicador de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) fechou o ano de 2021 em 71,6 pontos, uma queda de 9,9% em relação ao registrado em 2020, quando a queda de 15,9% deixou o indicador em 79,4 pontos. Desde
2015 o ICF não alcança o nível de
satisfação, que é de 100 pontos.
O indicador em 2021 atingiu
o menor nível histórico, ficando abaixo do mínimo anterior,
de 2016, quando fechou em
73,3 pontos.
Os dados foram divulgados na
quarta-feira (5) pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Por faixa de renda, as famílias que ganham mais do que dez
salários mínimos tiveram queda
no consumo de 5%, ficando em
86,9 pontos. Para as famílias
com renda abaixo de dez salários mínimos, a queda foi maior,

de 11,2%, com o indicador atingindo 68,4 pontos.
Por região, as famílias do
Norte indicaram a maior queda
na intenção de consumo, de
26,1%, ficando também com o
menor indicador, em 59,5 pontos.
A menor oscilação ocorreu no
Nordeste, com queda de 4,6%, ficando com o segundo maior ICF,
em 73,9 pontos. As famílias do
Sul tiveram a maior intenção de
consumo, com 79,1 pontos.
Com relação ao quesito Emprego Atual, o indicador atingiu
89,3 pontos, uma queda de
9,5%, ficando no menor patamar
da série histórica. Do total de
entrevistados, 35% disseram se
sentir tão seguros quanto no ano
anterior, a maior proporção da
série histórica; 31,5% estão
menos seguros; 20,8% se sentem mais seguros com relação
ao emprego e 12% declararam

estar desempregados.
Na Renda Atual, houve recuo
de 14,8% em 2021, alcançando
78,1 pontos, também o menor
nível histórico. Entre os entrevistados, 40,6% declararam que a
renda está pior do que no ano passado, 40,2% disseram ser igual
e 18,8% melhoraram a renda.
O Acesso ao Crédito registrou queda de 7%, ficando em
81,9 pontos. A compra a prazo
ficou mais difícil para 42,2%
dos entrevistados, mais fácil para
24,1% e permaneceu igual ao
ano anterior para 17,9%.
O Nível de Consumo Atual
alcançou o nível de 55,6 pontos,
o menor nível desde 2017, após
registrar queda de 7,9%. Do total, 57,8% das famílias consideraram que em 2021 o consumo
foi menor do que em 2020;
28,7% disseram ter sido igual e
13,4% disseram que foi maior.

O indicador do Momento para
Duráveis atingiu o nível de 43,2
pontos, o menor subíndice do ano
e da série histórica, com queda de
20,1%. O momento está negativo
para comprar esse tipo de produto para 75,8% das famílias e para
19% o momento é bom.
O quesito Perspectiva Profissional recuou 4,8% no ano,
ficando em 83,3 pontos, o menor nível histórico. Entre os entrevistados, 53,3% disseram ter
perspectivas negativas, o maior
percentual da série histórica, e
36,6% estão otimistas.
O indicador da Perspectiva
de Consumo ficou em 69,9 pontos, uma redução de 7,8%. Do
total, 53,5% das famílias disseram que vão consumir menos
nos meses seguintes; 21,4%
acreditam que manterão o mesmo nível e 23,4% consumirão
mais. (Agencia Brasil)

Inscrição no Simples Nacional
se encerra em 31 de janeiro

Intenção do Consumo fecha 2021
abaixo do nível de satisfação

Capitalização vai ampliar
investimentos na Eletrobras
O presidente da Eletrobras,
Rodrigo Limp Nascimento,
disse na quarta-feira (5) que um
dos principais motivos para o
processo de capitalização da
companhia é ampliar a sua capacidade de investimentos.
Segundo o executivo, o planejamento estratégico da estatal prevê que, sem a privatização, a Eletrobras poderá investir cerca de R$ 95 bilhões até
2035. “No horizonte com a capitalização, esses investimen-

tos chegavam na ordem de R$
200 bilhões”, disse Nascimento, em audiência pública virtual
sobre o processo de desestatização da Eletrobras promovida
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Nascimento lembrou que a
reestruturação da estatal desde
2016 compreendeu uma grande redução de custos, venda de
ativos deficitários e renegociação de dívidas. “Hoje temos

uma empresa equilibrada, com
boa geração de caixa, que registra lucros constantemente,
mas tem um ponto que essa
reestruturação acabou não
conseguindo reverter. Nesse
sentido, é um dos principais
motivadores para o processo de
capitalização, que é a capacidade de investimentos do grupo
Eletrobras”.
Em 2014, os investimentos
da Eletrobras alcançaram R$
11,4 bilhões. Desde 2017, hou-

ve forte redução dos investimentos. Em 2020, chegou a R$
3,1 bilhões. No ano passado, até
o terceiro trimestre, foram R$
2,5 bilhões.
“A gente entende que é muito aquém do que pode e deve investir a Eletrobras”, afirmou o
executivo. “É um ponto fundamental, retomar a capacidade
de investimento, voltar a ter capacidade de participar dos leilões, investir no mercado livre
de energia”. (Agencia Brasil)

França identifica
nova variante do
coronavírus com
mais de 40 mutações
A França identificou nova variante do coronavírus com mais
de 40 mutações genéticas, sendo que uma está associada a potencial aumento da transmissão do vírus.
Segundo pesquisadores do Instituto Hospitalar Universitário
(IHU) de Marselha, que fizeram a descoberta, a nova estirpe do
SARS-CoV-2 tem 46 mutações, incluindo uma que está associada ao possível aumento de contágios.
A variante, da qual pouco ainda se sabe, foi batizada pelos
cientistas com as iniciais do instituto, IHU, e deriva de outra, a
B.1.640, detectada no fim de setembro de 2021 na República do
Congo e atualmente sob vigilância da Organização Mundial da
Saúde.
Na França, os primeiros casos da nova variante, que tem designação técnica B.1.640.2, foram observados na localidade de
Forcalquier, na região de Provença-Alpes-Costa Azul.
Na mesma região, mas em Marselha, uma dezena de casos
surgiram associados a viagens aos Camarões, país que faz fronteira com a República do Congo.
O IHU de Marselha, especialista em doenças infecciosas, é
dirigido pelo médico Didier Raoult, que recebeu advertência da
Ordem dos Médicos francesa por ter violado o código de ética.
Ele promoveu o uso do remédio antimalária hidroxicloroquina
como tratamento para a covid-19 sem provas de sua eficácia.
A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado há dois anos em Wuhan, cidade do
centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.
A Ômicron, identificada em novembro, é a mais contagiosa
de todas as variantes do coronavírus consideradas preocupantes,
apresentando mais de 30 mutações genéticas na proteína da espícula, a “chave” que permite ao vírus entrar nas células humanas.
Vários países, incluindo Portugal e França, têm atingindo recordes diários de infecções devido à circulação dessa variante.
(Agencia Brasil)

Papa Francisco pede
às autoridades que
facilitem adoção
O papa Francisco pediu na quarta-feira (5) às autoridades que
simplifiquem os procedimentos de adoção e apelou aos casais
para que tenham mais filhos, em mensagem na primeira audiência-geral de 2022 no Vaticano.
“Desejo que as instituições estejam sempre dispostas a ajudar, observando com seriedade, mas também simplificando os
procedimentos necessários para que se realize o sonho de tantos pequeninos que precisam de uma família e de tantos cônjuges que querem dar amor”, disse.
Diante de dezenas de pessoas reunidas na Sala Paulo VI do
Vaticano, durante a audiência-geral que contou com um número
surpreendente de circo, o papa refletiu sobre a figura de São José
e a paternidade.
Ele acrescentou que “ter um filho é sempre um risco, mas
não o ter é ainda mais”, lembrando que a civilização é hoje “um
pouco órfã”.
Francisco destacou que a adoção “não é um vínculo secundário” e que essa escolha “está entre as formas mais elevadas de
amor e paternidade”.
“Não se deve ter medo de escolher o caminho da adoção, de
assumir o `risco` do acolhimento. Espero que as instituições
estejam sempre dispostas a ajudar nesse sentido, monitorando
seriamente, mas também simplificando o procedimento necessário. Realizar o sonho de tantos pequeninos que precisam de
uma família”, disse.
Ao final da audiência, um grupo de integrantes do circo Ronny
Roller, que se encontra em Roma, apresentou, diante do pontífice, uma peça que incluiu malabarismos, exercícios de ginástica
e música. (Agencia Brasil)

Preços da indústria
sobem 1,31% em
novembro, diz IBGE
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação do custo dos produtos na
saída das fábricas, registrou inflação de 1,31% em novembro
de 2021. A taxa é inferior à observada no mês anterior, de
2,26%, e em novembro de 2020,
de 1,38%.
Com o resultado, o IPP acumula taxas de inflação de
28,36% no ano e de 28,86% em
12 meses, segundo dados divulgados na quarta-feira (5) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em novembro de 2021, 17
das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta nos preços,
com destaque para refino de petróleo e produtos de álcool
(6,63%) e outros produtos quí-

micos (4,90%).
O IPP registrou que sete ramos da indústria tiveram deflação (queda de preços), em especial as indústrias extrativas
(5,21%).
Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria, a maior alta de preços foi
observada nos bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (1,40%).
Em seguida, aparecem os
bens de consumo semi e não
duráveis (1,29%) e os bens de
capital, isto é, as máquinas e
equipamentos usados no setor
produtivo (1,19%). A menor
taxa ficou com os bens de consumo duráveis (0,64%).
(Agencia Brasil)
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São Paulo descarta medidas restritivas
para conter covid-19 e gripe
Mesmo com a alta de casos
e de internações por síndrome
respiratória aguda grave
(SRAG) nos últimos dias, o
Centro de Contingenciamento
do Coronavírus em São Paulo
não acha necessário voltar a fechar o comércio e endurecer as
medidas restritivas contra o
novo coronavírus (covid-19) no
momento.
“O comitê científico não vê,
neste momento, a implementação de novas medidas restritivas.
Entendemos que o aumento de
casos não está sendo acompanhado de forma que cause preocupação nas internações. E as
orientações continuam as mesmas: evitar aglomerações, seja
em ambiente fechado ou aberto. Essa variante, a Ômicron, tem
capacidade de transmissibilidade muito alta”, disse João Gabbardo, coordenador executivo do
Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo.
“Mesmo que a gente tenha
percebido uma movimentação
maior nas internações, um aumento de 30% na última sema-

na, estamos partindo de um patamar que estava muito baixo”,
explicou. Segundo ele, apesar
de percentualmente representar
um grande aumento, isso não vai
colocar em risco a capacidade
de atendimento das redes de
hospitais do estado.
A taxa de internação em todo
o estado ainda é baixa e está em
torno de 27,7% neste momento, informou Gabbardo. Mas o
aumento observado nos últimos
dias e, principalmente, as notícias de explosão de casos em
outros países da Europa e também nos Estados Unidos, já vem
acendendo um alerta nas autoridades de São Paulo.
Desde dezembro, apesar de
problemas no sistema SivepGripe estarem dificultando a
contabilização de casos, o estado vem observando um aumento de casos e de internações por
síndrome respiratória aguda grave. Esses casos, segundo o secretário estadual de Saúde, Jean
Gorinchteyn, englobam não só
as confirmações de covid-19,
mas também de H3N2 e de ou-

Procuradoria abre
investigação com base
na CPI da Pandemia
A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu 12
investigações com base nas
conclusões finais do relatório
da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Pandemia,
que encerrou os trabalhos no
ano passado no Senado.
O despacho foi assinado
em dezembro de 2021 pela
procuradora Márcia Brandão
Zollinger e comunicado no
mesmo mês ao Senado. Contudo, a decisão foi divulgada
somente nesta semana.
As investigações envolvem

a conduta do ex-ministro da
Saúde Eduardo Pazuello, os
atendimentos médicos realizados pela Prevent Sênior, o caso
da vacina Covaxin, a disseminação de notícias falsas e o impacto da pandemia de covid-19 sobre povos indígenas, quilombolas, mulheres e população negra.
O relatório final da CPI foi
entregue ao Ministério Público e à Justiça em outubro do
ano passado. O documento
trouxe o indiciamento de cerca de 80 investigados. (Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e vi o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... o setor agropecuário, apesar de todos os desafios enfrentados em 2021, continua contribuindo decisivamente para a
economia brasileira. Em 2020, a participação do setor foi de
26,6%, mas estudo divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, aponta que o
índice pode chegar a 28% em 2021. O estudo, em parceria com
a Confederação da Agricultura (CNA), apontou que setor teve
um crescimento pequeno no terceiro trimestre, de 0,4%, mas
no acumulado de janeiro a setembro, o avanço foi de 10,79%
(R$ 238 bilhões). “O setor agrícola enfrentou problemas climáticos e os efeitos da pandemia, mas continuou a crescer e gerar
empregos”, diz o presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (FAESP), Fábio de Salles Meirelles. Conforme o documento, em valores monetários, o PIB do País totalizou R$ 7,45 trilhões em 2020, e o PIB do agronegócio chegou
a quase R$ 2 trilhões. O estudo do Cepea aponta que os destaques de janeiro a setembro foram os segmentos de insumos e o
primário (agricultura). A alta foi de 17,06%”...

Foto: Reprodução /Internet

* A agropecuária é um setor estratégico para o Brasil?
* A agropecuária depende totalmente da estabilidade
climática?
* O Brasil precisa produzir insumos e não ser dependente?

Produtores tiveram que lidar com a alta de muitos
insumos e clima ruim
O ano de 2021 foi ruim para as atividades no campo em dois
pontos principais: alta nos insumos e clima desfavorável. Os
fertilizantes representam de 25% a 30% dos custos de produção, o Brasil é o 5º consumidor mundial desses insumos, e responde por apenas 2% da produção mundial. Investir em potássio
nacional é essencial para que o agronegócio brasileiro se fortaleça. O país tem potencial para isso. Quanto ao clima a busca
pelo equilíbrio climático é mais que necessário, pois a agropecuária depende totalmente da estabilidade climática.
- Por agora é isso. Boa semana, forte abraço e até a próxima palavra Brasiliana.

tros vírus respiratórios. Só de
terça-feira (4) para a quarta-feira (5), as internações em unidades de terapia intensiva (UTIs)
passaram de 1.163 para 1.281
em todo o estado de São Paulo.
Já na enfermaria, o aumento foi
maior, passou de 1.881 na terça-feira para 2.123 na quartafeira.
“Tivemos um leve incremento hoje de 26,66 % em UTIs e,
nas enfermarias, esse incremento acabou sendo maior”, informou o secretário. “O maior
aporte de internação acaba sendo em enfermaria”, acrescentou.
Vacinação
Até então, o avanço da vacinação fez os casos e internações
despencarem em São Paulo. Mas
com o surgimento de uma nova
variante, a Ômicron, que é mais
transmissível, e com o aparecimento de uma nova variante do
vírus Influenza H3N2, chamada
Darwin, o Brasil vem enfrentando um novo aumento de casos,
de procura por testes e de internações. Especialistas têm apon-

tado que o país deve enfrentar
novamente um momento difícil
da pandemia já nas próximas semanas.
De acordo com Jean Gorinchteyn, uma das explicações
para o aumento de casos é que
as pessoas relaxaram no uso da
máscara. “Nós tivemos um aumento de síndromes respiratórias especialmente nos prontossocorros. Isso se deve à covid19, à própria Influenza, especialmente a H3N2, a mais prevalente, e a outros vírus respiratórios, como o resfriado comum.
Portanto, esses quadros denotam claramente que as pessoas
retiraram as máscaras de forma
muito abrupta, especialmente
nos ambientes de confraternização e nos ambientes sociais, favorecendo dessa forma a transmissão”, disse o secretário.
“E vimos o aparecimento de
uma nova variante do coronavírus, a Ômicron, que hoje corresponde a 66% de todos os casos
de covid-19 detectados. É uma
cepa mais infectante, o que faz
com que tenhamos aumento na

assistência. Mas felizmente temos a vacina contra a covid-19,
que faz com que o impacto de
pessoas graves fosse muito reduzido e estivesse muito mais
relacionado à gripe do que à covid-19”, acrescentou.
Postos de saúde
Além do aumento de internações, o estado de São Paulo
vem observando um grande aumento na procura por postos de
saúde, com grandes filas de espera por atendimento. Para Gabbardo, uma das explicações
para essa grande procura é o fato
de haver poucos lugares fazendo testes.
“Temos que achar uma solução para isso. O aumento da testagem em locais diferentes e de
mais fácil acesso da população é
fundamental para não ter acúmulo nas unidades de saúde”, disse.
O infectologista Ésper
Kallas, também integrante do
comitê, disse que os médicos
têm notado um aumento expressivo de casos de covid-19 com
quadros mais leves em pessoas
que tomaram duas ou três doses

da vacina.

3.016 passageiros e está no nível 3 do cenário epidemiológico. O MSC Preziosa atracou na
manhã de quarta-feira (5) no
porto do Rio de Janeiro, com o
registro de 25 casos de covid19 entre os tripulantes e oito
entre os passageiros.
A operadora MSC Cruzeiros
não respondeu à reportagem
para informar se todos os passageiros foram desembarcados
ou apenas os que testaram positivo. Houve embarque de passageiros no domingo (2), mesmo dia em que 28 pessoas com
covid-19 haviam desembarcados do navio no Rio de Janeiro.
Os moradores da cidade e
de localidades próximas foram
direcionados para ficarem isolados em suas casas ou de parentes ou amigos. As nove pessoas
que não moram no estado foram
hospedadas em um hotel na cidade, onde ficarão em isolamento por um prazo de 10 dias a contar do início dos sintomas.

vidades no dia 31 de dezembro,
após a notificação de 51 tripulantes e 27 passageiros com a
doença.
A embarcação está em
área de fundeio no Porto de
Santos (SP), sem passageiros a bordo, mas há 62 casos
positivos de covid-19 entre
os tripulantes.
O navio tem capacidade para
3.051 passageiros e encontrase no cenário epidemiológico
nível 4 no domingo (2), ou seja,
está em quarentena.

miológico no nível 4.

Carnaval
Para os integrantes do Centro de Contingência, não há condições, neste momento, para a
realização do carnaval. Mas a
decisão não cabe a eles, mas aos
prefeitos. “O carnaval pode ser
analisado em dois aspectos. O
primeiro são os desfiles de escolas de samba, em que é situação parecida com estádios de
futebol, em que há possibilidade de ter controle, exigindo que
todos estejam vacinados e que
continuem usando máscaras.
Mas o carnaval de rua nós não
temos como fazer um controle,
pois fica liberada a participação
de todos, não tem como verificar a vacinação e a aglomeração
é imensa. Eu acho que é impensável manter o carnaval nessas
condições”, disse Gabbardo.
“Mesmo no desfile de carnaval
temos que pensar que as pessoas que vão chegar para o desfile
vão se aglomerar no trem, no
ônibus. E isso é um risco muito
alto”, alertou. (Agencia Brasil)

Aumentam casos de covid-19 nos
navios de cruzeiros na costa brasileira

Mesmo com a suspensão
temporária da operação de navios de cruzeiros nos portos brasileiros, anunciado pelas operadoras na segunda-feira (3), após
a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Ansiva) para suspender a temporada, os cinco navios que estão
em águas territoriais reportaram
222 casos positivos para covid19 a bordo das embarcações.
Os dados são da última atualização do monitoramento feito pela Anvisa, divulgado na noite de terça-feira (4). A retomada das operações dos navios de
cruzeiro foi autorizada pela
Portaria Interministerial 658,
de 5 de outubro de 2021, da
Casa Civil, e dos Ministérios da
Justiça e Segurança Pública,
Saúde e Infraestrutura. A norma
dispõe sobre restrições e medidas temporárias para a entrada no país, em decorrência da
pandemia.
MSC Preziosa
Pelos protocolos vigentes,
o navio tem capacidade para

MSC Splendida
O navio interrompeu as ati-

Costa Diadema
Também teve as atividades
interrompidas no dia 31 de dezembro, em Salvador (BA),
com o registro de 68 casos de
covid-19, sendo 56 tripulantes
e 12 passageiros.
O navio está em área de fundeio no Porto de Santos (SP),
sem passageiros, e no momento há 30 tripulantes que testaram positivos para covid-19.
O navio tem capacidade para
2.368 passageiros e está em
quarentena, com cenário epide-

Costa Fascinosa
Segundo a operadora
Costa Cruzeiros, o navio
deixou o Porto de Santos na
segunda-feira (3), onde não
houve embarques, e irá aportar nesta quinta-feira (6) no
Rio de Janeiro, para desembarque completo dos passageiros, que subiram a bordo
no dia 30.
A Anvisa informou que foram reportados dois casos de
covid-19 entre os tripulantes
e cinco entre os passageiros.
A capacidade é de 1.083 passageiros e a embarcação está
no nível 3 do cenário epidemiológico.
MSC Seaside
O navio está no nível 3 do
cenário epidemiológico e deve
aportar no Porto de Santos amanhã. A capacidade é para 3.622
passageiros e há 65 casos de
covid-19 entre os tripulantes e
25 entre os passageiros. (Agencia Brasil)

Prefeitura de Olinda cancela
tradicional carnaval em 2022
A prefeitura de Olinda, em
Pernambuco, anunciou na quarta-feira (5) o cancelamento do
tradicional carnaval municipal
em 2022. A administração municipal justificou a decisão pela
situação da pandemia de covid19 e pelo aumento dos casos no
país e na cidade.
“Nós tomamos essa decisão,
em coletividade, que estamos
cancelando o maior carnaval do
mundo. A gente não seria irres-

ponsável de expor a vida de ninguém. Isso é o mais importante”, afirmou o prefeito, Professor Lupércio.
O carnaval de Olinda é um
dos maiores do país, juntamente com o de Salvador (BA) e do
Rio de Janeiro. A folia é tradicional e mobilizava mais de três milhões de pessoas até o início da
pandemia em centenas de blocos
que apresentam de ritmos tradicionais como o frevo e maracatu

ao samba e músicas populares.
A prefeitura também anunciou programas de apoio a trabalhadores e empreendedores
que fazem parte da cadeia produtiva do carnaval. Será fornecido um auxílio-carnaval, de valor ainda não divulgado, para artistas, representantes da cultura
popular e ambulantes.
Outra iniciativa divulgada foi
o Circuito Cultural: Fomento à
Cultura, voltada ao apoio de pro-

jetos culturais como festivais
municipais e festivais multiculturais. Para ter acesso aos investimentos, os agentes deverão ser
da cidade.
Ainda conforme a administração municipal, haverá editais para apoio de projetos culturais de grupos e coletivos. A
prefeitura ainda não informou
quanto será destinado para esses programas de fomento.
(Agencia Brasil)

Cheia do Rio Tocantins afeta
população de quatro estados brasileiros
O volume atípico de chuvas que atinge a cabeceira de
um dos maiores rios do país,
o Tocantins, bem como outros
importantes cursos de água
que nele desembocam, já prejudicou milhares de pessoas e
causou estragos em várias cidades dos quatro estados cortados pelo Tocantins.
Dados coletados pela Rede
Hidrometeorológica Nacional
(RHN), coordenada pela
Agência Nacional de Águas
(ANA), apontam que, até o
meio-dia de quarta-feira, (5),
em ao menos 12 localidades
dos estados de Goiás, Pará e
Tocantins o nível da água dos
rios já tinha superado as respectivas cotas de atenção, colocando as autoridades públi-

cas e a população em alerta.
Seis das localidades mapeadas no momento em que a
Agência Brasil consultou a rede
hidrometeorológica ficam no
estado de Tocantins. São elas,
Tupiratins; Peixe; Chapada da
Natividade; São Valério; Goiatins e Itaguatins.
Outras quatro ficam em
Goiás e são banhadas pelo Rio
Paranã, que deságua no Tocantins: Flores de Goiás; Formosa; Jaraguá e Nova Roma.
Também próximo aos municípios de Itupiranga e Marabá, no Pará, o nível do Rio
Tocantins ultrapassou a cota
de atenção.
Em Tupiratins (TO), a prefeitura alertou a população
para a alta do Rio Tocantins e

as consequentes oscilações na
vazão da Usina Hidrelétrica
Luiz Eduardo Magalhães já no
último dia 28.
Em Peixe, residências foram alagadas e a Defesa Civil
teve que utilizar embarcações
para resgatar pessoas ilhadas
e salvar alguns pertences de
famílias atingidas pela força
das águas.
Em Flores de Goiás (GO),
a situação é “complicadíssima”, conforme contou à Agência Brasil o secretário municipal de Administração, Igor de
Moura Cabral. “Há estradas
intransitáveis e mais de oito
pontes foram atingidas pela alta
do Rio Paranã. Algumas destas pontes foram destruídas,
deixando cerca de 300 famíli-

as sem poder transitar normalmente”, disse o secretário. Devido aos estragos
causados pelas chuvas e,
principalmente, pela cheia
do rio, a prefeitura decretou situação de calamidade
pública no último dia 28.
Além destas 12 localidades,
várias outras foram afetadas
na Bacia do Tocantins. Em
São Miguel do Tocantins, na
divisa com o Maranhão, o nível do Rio Tocantins vem subindo desde o último dia 22,
afetando mais de 230 famílias
– muitas das quais, desalojadas, tiveram que ser resgatadas por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros
e levadas para abrigos públicos. (Agencia Brasil)
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Confira o calendário oficial aprovado
pelo TSE para eleições de 2022
Com o começo do ano em
que haverá eleições, inicia-se
uma sucessão de etapas e procedimentos que culminarão na
eleição de 2 de outubro, data
do primeiro turno, quando milhões de brasileiros devem ir
às urnas para a escolha de presidente, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.
Pelo calendário oficial aprovado pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), o segundo turno ocorre em 30 de outubro,

caso nenhum dos candidatos
a presidente alcance a maioria absoluta dos votos válidos (excluídos brancos e nulos). O mesmo ocorre nas disputas para o cargo de governador.
Já desde 1º de janeiro, as
pesquisas eleitorais precisam
ser devidamente registradas
junto à Justiça Eleitoral, e os
órgãos públicos têm limitadas
as despesas com publicidade,
por exemplo. Há também restrições quanto à distribuição

gratuita de bens e valores aos
cidadãos e cidadãs.
A campanha eleitoral com
comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na
internet e caminhadas deverá
ocorrer a partir de 16 de agosto. Já as peças publicitárias
em horário gratuito de rádio e
televisão ficam liberadas entre 26 de agosto e 29 de setembro.
Entre as datas mais importantes para os candidatos está
a janela partidária, entre 3 de

março e 1° de abril. Esse é o
único período em que parlamentares podem mudar de
partido livremente, sem correr
o risco de perder o mandato.
Outra data importante é 2
de abril, exatamente seis meses antes da eleição. Essa é a
data limite para que todos os
candidatos estejam devidamente filiados aos partidos
pelos quais pretendem concorrer.
O 2 de abril é também a
data a partir da qual os ocu-

pantes de cargos majoritários
– presidente, governadores e
prefeitos – renunciarem aos
mandatos caso queiram concorrer a cargo diferente do que
já ocupam.
As convenções partidárias devem ocorrer entre 20 de
julho e 5 de agosto, quando
todas as legendas devem oficializar a escolha de seus candidatos. Os registros de todas
as candidaturas devem ser solicitados até 15 de agosto.
No caso do eleitor, uma das

datas a que se deve ficar mais
atento é o 4 de maio, quando
se encerra o prazo para emitir
ou transferir o título de eleitor.
Em 11 de julho, a Justiça Eleitoral deve divulgar quantos cidadãos encontram-se aptos a
votar. O número serve de base
para o cálculo do limite de gastos na campanha.
O calendário completo, com
todas as etapas até a
diplomação dos eleitos, mês a
mês, pode ser conferido no portal do TSE. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Canal da Peça S.A. CNPJ/ME n. 16.756.261/0001-76. NIRE 35.3.0044751-4.
Ficam convocados os acionistas do Canal da Peça S.A.
A se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Presencial, a ser realizada no dia 13.1.2022, às 15h, no escritório comercial da Companhia,
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1400, cjt. 131, CEP 04543-000, em SP/SP, tendo em vista que o prédio onde se localiza sua sede
não possui estrutura compatível nem sala de dimensões suficientes para comportar assembleias gerais (cf. art. 124, §2º, da Lei nº 6.404/76),
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração de denominação empresarial da Companhia; (ii) alteração de objeto social da
Companhia; (iii) alteração de endereço da sede da Companhia; (iv) destituição dos atuais membros do Conselho de Administração da
Companhia; (v) extinção do Conselho de Administração da Companhia; (vi) extinção do regime de capital autorizado da Companhia; (vii)
reformulação do capítulo do Estatuto Social sobre administração da Companhia; (viii) reformulação do capítulo do Estatuto Social sobre exercício
social, balanços e resultados; (ix) alteração dos artigos respectivos do Estatuto Social para refletir as mudanças dos itens ‘vii’ e ‘viii’ anteriores;
e (x) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Em observância ao art. 135, §3º, da Lei nº 6.404/76, a proposta da Diretoria sobre os itens
da ordem do dia encontra-se à disposição na sede da Companhia e no supracitado escritório comercial, podendo os acionistas contatarem a
Companhia no e-mail ir@cws.digital para providenciar acesso à proposta. SP, 4.1.2022. Fernando Cymrot (Presidente do Conselho de
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
RIO BRANCO RUGBY CLUBE – CNPJ (MF) 54.530.548/0001-72
O presidente do RIO BRANCO RUGBY CLUBE, no uso de suas atribuições legais,
convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 12 de fevereiro de 2022, Sábado, às 10:30 em primeira chamada e às
11:00 em segunda chamada, em formato virtual através do link fornecido abaixo
(Microsoft Teams), com a seguinte ordem do dia: 1. Eleição da Mesa que irá conduzir
a assembleia, nos termos do Estatuto Social; 2. Leitura da Ata da Assembleia anterior;
3. Apresentação do Relatório Anual da Diretoria, referentes ao ano fiscal de 2021; 4.
Discussão e Aprovação das Contas e Análise do Parecer do Conselho Fiscal, referentes
às contas apresentadas; 5. Eleição dos Membros da Diretoria, com a eleição de
Presidente, Vice-Presidente de Gestão, Vice-Presidente de Esporte e Vice-Presidente
Financeiro; e 5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Os pedidos de registro de
chapa, para concorrer ao pleito, devem ser protocolizados na Secretaria do Clube ou
enviada para ou encaminhados para o e-mail diretoria@rbrc.com.br, com até 20 dias
de antecedência da data designada, com a indicação para todos os cargos citados,
nos termos do artigo 24, § 2º do Estatuto Social, observando-se as exigências
previstas no §3 do mesmo dispositivo. A Assembleia será realizada através da
plataforma Microsoft Teams (instrução anexa), e poderá ser acessada através do link
abaixo:https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%253ameeting_OGNkODRhNGEtZDM4Ny00YjgyLTlkNDUtMzdkYWI1ZjdiZjY3%2540thread.v2/
0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b1051c4b-3b94-41ab-9441e73a72342fdd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229367a6aa-894d-4982-813857cb68a17ac0%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0LWXah8Gv4Cfl7s6Zxs_A
É recomendável que a inscrição dos participantes seja realizada com o mínimo de 24
horas de antecedência da assembleia. Relembro-os que votam os Sócios titulares há
mais de um ano, maiores de 16 (dezesseis) anos, quites com os cofres sociais e em
pleno gozo de seus direitos associativos.
Marcelo Higino Alves da Silveira (Diretor-Presidente)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(nova denominação da Isec Securitizadora S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 241ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 241ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e
“Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para
Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 24 de janeiro de 2022 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fim de, conforme cláusula 16.2 do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 27 de novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a) Autorizar, nos termos da cláusula 5.4.7, (v), do Termo de Securitização, a substituição da garantia real de alienação fiduciária outorgada em favor da Emissora, que recai sobre o imóvel objeto da
matrícula nº 153.151 do 08º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (“Elísio”), ao qual foi atribuído o valor de R$10.090.000,00 (dez milhões e noventa mil reais), representando 10,09% das
Obrigações Garantidas, conforme definido, por: (i) Imóvel objeto da matrícula nº 122.576 do 03º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo (“Conselheiro Moreira de Barros”); e (ii) Imóveis objeto das matrículas
nºs 194.368, 58.610, 57.596 e 46.046 todas do 14º Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo (“Bacelar”); e b) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e celebrar
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora:
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, e 50% (cinquenta por cento)
mais um dos Titulares de CRI presentes em segunda convocação, conforme cláusula 16.6 do Termo de Securitização,
já as deliberações serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares de CRI que representem a 50% (cinquenta por
cento) mais um dos titulares de CRI em Circulação, em primeira convocação ou 50% (cinquenta por cento) mais um
dos Titulares de CRI presentes em segunda convocação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de
forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio
de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico
da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefiduciario@
vortx.com.br em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem
a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular
do CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a
Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 04 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
05 e 06/01

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 126ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 126ª Série da 4ª Emissão da VIRGO COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO, (nova denominação da Isec Securitizadora S.A) com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º
andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente),
a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº
22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros,
CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para
Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 25 de janeiro de 2022 às 14H00 de forma exclusivamente
remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de
14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fim de, conforme cláusula 14.1 do Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 30 de outubro de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre:
(i) Aprovar a concessão de Período de Carência de 12 (doze) meses em que não haverá pagamento da amortização do saldo
do Valor Nominal Unitário contados a partir de fevereiro de 2022, passando a Amortização a realizar-se somente a partir de
fevereiro de 2023 (inclusive), alterando assim o cronograma de pagamentos da remuneração dos CRI, previsto no Anexo VII
do Termo de Securitização; (ii) Aprovar a forma de repasse à Cedente dos Créditos Imobiliários que sobejarem a cascata de
pagamentos dos CRI, para que seja feita em até 2 dias úteis do pagamento dos aluguéis oriundos do Contrato de Locação
relativos ao período de 1 de outubro de 2020 a 1 de outubro de 2030; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com
a Emissora, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações, incluindo-se, mas não se limitando, a
celebração de aditamento ao Termo de Securitização, mediante contratação de assessor legal custeado pela Cedente, no prazo
de até 45 dias (quarenta e cinco dias) contados da realização da Assembleia. O material de apoio necessário para embasar
as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.
gov.br. A Emissora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em segunda
convocação, será com a presença de titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos
titulares de CRI em Circulação, conforme cláusula 14.6 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula
14.9.1 do Termo de Securitização, serão tomadas por no mínimo 2/3 (dois terços) dos votos favoráveis de Titulares de CRI em
Circulação presentes na Assembleia, em primeira convocação ou em segunda convocação. A Assembleia convocada por meio
deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via
internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço
eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefiduciario@
vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando
pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a
representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação
de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 04 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
05 e 06/01

Canal da Peça S.A. CNPJ/ME n. 16.756.261/0001-76. NIRE 35.3.0044751-4.
Ficam convocados os acionistas do Canal da Peça S.A.
A se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Presencial, a ser realizada no dia 13.1.2022, às 10h, no escritório comercial da
Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1400, cjt. 131, CEP 04543-000, em São Paulo/SP, tendo em vista que o prédio
onde se localiza sua sede não possui estrutura compatível nem sala de dimensões suficientes para comportar assembleias gerais
(cf. artigo 124, §2º, da Lei nº 6.404/76), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aporte de capital na Companhia de até
R$ 6.599.988,00, com emissão de até 122.222 novas ações ordinárias e até 244.444 novas ações preferenciais, ao preço de emissão de
R$ 18,00 por ação, destinando-se R$ 3,60 por ação para formação de capital social e R$ 14,40 por ação para a reserva de capital; e (ii)
fixar os critérios para exercício do direito de preferência na subscrição das novas ações, inclusive quanto a sobras. Em observância aos
artigos 135, §3º, e 170, §7º, da Lei nº 6.404/76, a proposta da Diretoria sobre os itens da ordem do dia encontra-se à disposição na sede
da Companhia e no supracitado escritório comercial, podendo os acionistas contatarem a Companhia no e-mail ir@cws.digital para
providenciar acesso à proposta. São Paulo, 4.1.2022. Fernando Cymrot (Presidente do Conselho de Administração).

CONVOCAÇÃO de “ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA” do “CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA ROOSEVELT” - São Paulo, 03 de janeiro de
2022. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARAGEM ROOSEVELT - Rua Nestor Pestana,
147. Srs(as) Condôminos(as). Como ADMINISTRADORES deste condomínio, vimos
CONVOCÁ-LOS a participar da ASSEMBLEIA GERAL abaixo discriminada: TIPO:
ORDINÁRIA - DATA DA REALIZAÇÃO: 27/01/2022 (5ª FEIRA) HORÁRIO: 1ª
CONVOCAÇÃO: 18h30 com quórum legal da presença de metade das frações
ideais, ou 2ª CONVOCAÇÃO: 19h00 com qualquer número de presentes.. Local:
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS - ACM - Rua Nestor Pestana, 147 - ORDEM
DO DIA: Item 1: Aprovação das contas referente ao periodo de janeiro/2021 a
dezembro/2021; Item 2: Delieração e aprovação da nova previsão orçamentária;
Item 3: Assuntos gerais de interesse do condomínio. Solicitamos o
comparecimento de todos os Srs. Condôminos, principalmente para que haja uma
participação efetiva de cada um nas decisões que afetam a coletividade.
*
É lícito ao Condômino se fazer representar por procurador, o qual deverá
estar munido de procuração lavrada pelo tritular da unidade, conforme relação
em poder da administradora. Qualquer pessoa que não seja o próprio titular, ou
seu cônjuge, só poderá participar com a apresentação de procuração. Caso haja
divergência, ou tenha havido mudança de titularidade, cabe ao interessado a
regularização junto à Administradora em até 24 horas antes da realização da
Assembleia, sem o que a unidade não terá direito a voto.
*
Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não
poderão votar nas deliberações.
*
Finalizando, informamos que o não comparecimento de qualquer Condômino
não o desobrigará do cumprimento das decisões tomadas em Assembleia.
Atenciosamente - Humberto A. Lodovico - Síndico
04 - 05 e 06/01

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 319ª E 353ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 319ª e 353ª Série da 4ª Emissão da VIRGO
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP:
04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 – 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, (“Agente Fiduciário”),
e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser
realizada em 13 de Janeiro de 2022, às 14H00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da
plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”),
nos termos deste edital, a fim de, conforme cláusula 15.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão
celebrado em 20 de agosto de 2021 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (i) Tomar conhecimento acerca da
contratação dos serviços de custódia de recursos financeiros a ser prestado pelo Banco Itaú Unibanco S.A, nos termos do
Contrato de Custódia de Recursos Financeiros – ID nº 832032, celebrado em 13 de setembro de 2021 entre a Emissora,
Devedora e o Banco Itaú Unibanco S.A e conforme prevê o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito e De Conta
de Custódia e Outras Avenças, conforme aditado (“Conta de Custódia”, “Banco Depositário” e “Contrato de Cessão Fiduciária”
respectivamente), e aditado em 14 de outubro de 2021 para inclusão do Banco De Desenvolvimento De Minas Gerais S.A.
BDMG como parte; (ii) Em decorrência do item (i) acima, aprovar a alteração das cláusulas 4.1 e 4.2 do Contrato de Cessão
Fiduciária, para estabelecer o seguinte mecanismo de funcionamento: (I) Em cada Data de Verificação, a Securitizadora deverá
notificar o Banco Depositário para informar (i) o montante que deverá ser retido na Conta de Custódia para posterior transferência
(“Montante Retenção”); (ii) o montante que deverá ser transferido para a conta corrente nº 3427-4, Agência 3395-2 do Banco
Bradesco S.A., de titularidade da Securitizadora, vinculada ao Patrimônio Separado dos CRI (“Conta Centralizadora”) (“Montante
Retenção”); e (iii) o Saldo Mínimo Conta Reserva (conforme definido abaixo). (ii) Na medida em que o Banco Depositário
receber recursos na Conta de Custódia, deverá reter a totalidade dos recursos até que seja atingido o Montante Retenção. Os
valores excedentes deverão ser transferidos pelo Banco Depositário, diariamente, no dia útil subsequente ao crédito na Conta
de Custódia para a Conta Reserva; (iii) Caso não haja notificação ou na notificação não haja indicação de Montante Retenção
a ser transferido para a Conta Centralizadora, os recursos deverão ser integralmente transferidos para a Conta Reserva. (iv)
Caso o Banco Depositário verifique o atendimento ao Saldo Mínimo Conta Reserva, os recursos depositados na Conta Reserva
que excederem Saldo Mínimo Conta Reserva deverão ser transferidos automaticamente pelo Banco Depositário, no Dia Útil
subsequente para a Conta Movimento. (v) Caso tenha ocorrido a substituição do Saldo Mínimo Conta Reserva por fiança
bancária, mediante notificação da Securitizadora, não haverá retenção de valores, e os valores que por ventura estiverem
depositados na Conta Reserva, deverão ser transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação
e utilização pela Fiduciante. (vi) A partir de outubro de 2021, em cada Data de Verificação, a Securitizadora deverá verificar
se os recursos depositados na Conta Reserva correspondem ao Saldo Mínimo Conta Reserva. (vii) Caso não haja notificação
ou na notificação não haja indicação de Saldo Mínimo Conta Reserva a ser retido na Conta Reserva, o Saldo Mínimo Conta
Reserva anterior deverá ser mantido, sendo que os recursos excedentes ao Saldo Mínimo Conta Reserva anterior deverão ser
integralmente transferidos para a Conta Movimento e serão de livre e exclusiva movimentação e utilização pela Fiduciante;
e (iii) Aprovar a alteração da “Data de Verificação” para todo o dia 10 (dez) de cada mês. (iv) Tomar conhecimento acerca
do pedido da Devedora para substituição da Conta Reserva do Banco Itaú (341), AG 8541, C/C 55958-2 por carta fiança/fiança
bancária a ser prestada por banco de primeira linha, equivalente ao Saldo Mínimo Conta Reserva, conforme definido na 1.5,
item B da Cessão Fiduciária e de acordo com as regras da Conta Reserva, sendo certo que caso a Carta Fiança não corresponda
ao Saldo Mínimo Conta Reserva, a Fiduciante ficará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida na Conta Reserva,
de acordo com a Clausula Sexta da Cessão Fiduciária. (v) Aprovar ainda, a substituição do Fundo de Reserva CRI, por fiança
bancária a ser prestada por banco de primeira linha, no montante equivalente ao valor do próximo pagamento de Remuneração
e da Amortização Programa dos CRI, sendo certo que caso a fiança bancária do Fundo de Reserva não corresponda Valor
Mínimo do Fundo de Reserva, a Fiduciante ficará obrigada a recompor mensalmente a diferença devida na Conta de Custódia
de acordo com a Clausula 5.18 e 5.18.1 do Termo de Securitização; (vi) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a
Emissora, a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações, mediante contratação de assessor legal
custeado pela Cedente. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i)
no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br.A Emissora deixa registrado, para fins de esclarecimento,
que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem
metade, no mínimo, dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme cláusula 15.9 do
Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula 15.10 do Termo de Securitização, serão tomadas por 50%
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação em segunda convocação. A Assembleia convocada por meio deste edital
ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por
meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da
Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefiduciario@vortx.com.
br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa
física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a
representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação
de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância
em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na
página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI
ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou
não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser
acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme
art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia
que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 06 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento da CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE
SECURITIZAÇÃO, a todos que o presente edital virem ou interessar possa que,
WALDIR MACHADO, brasileiro, divorciado, gerente, RG nº 71610194-SSP/SP, CPF nº
046.399.658-50, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Alfa, nº 76, Sacomã, fica
intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 17 (dezessete) prestações
em atraso, vencidas de 21/01/2017 a 23/05/2018, no valor de R$61.484,41 (sessenta
e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e respectivos
encargos atualizado na data de hoje no valor de R$91.286,83 (noventa e um mil,
duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), que atualizado até 03/02/
2022, perfaz o valor de R$208.317,89 (duzentos e oito mil, trezentos e dezessete reais
e oitenta e nove centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CIBRASEC – COMPANHIA
BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, para aquisição do imóvel localizado na Rua
Antonio José Vaz, nº 177, apartamento nº 802, localizado no 8º andar do Bloco C –
Jequitibá, integrante do Condomínio Reserva do Bosque, Saúde, objeto de “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrado sob n° 3 na matrícula nº 209.609. O pagamento haverá de ser
feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº
50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde
já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o
Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do
pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, CIBRASEC –
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o
procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 03 de janeiro de 2022. O
Oficial.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a todos que
o presente edital virem ou interessar possa que, MARCELA DE MOURA DONATO,
brasileira, solteira, maior, funcionária pública, RG nº 29.356.824-8, CPF nº 172.368.34858, domiciliada nesta Capital, residente na Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, nº
147, apartamento nº 82, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente
a 16 (dezesseis) prestações em atraso, vencidas de 13/08/2020 a 13/11/2021, no
valor de R$14.028,57 (cinqüenta e sete reais) e respectivos encargos atualizado na
data de hoje no valor de R$14.029,96 (quatorze mil e vinte e nove reais e noventa e
seis centavos), que atualizado até 03/02/2022, perfaz o valor de R$15.463,76 (quinze
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), cuja planilha com
os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado
na Rua Aquiles Jovane, nº 45, apartamento nº 94, localizado no 9º andar do Edifício
Ipê, Saúde, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com
Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 6 na matrícula nº 161.006.
O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta
Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e
das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter
vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da
fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/
97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o
procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 03 de janeiro de 2022. O
Oficial.

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a todos que
o presente edital virem ou interessar possa que, CARLOS AUGUSTO BARBOSA
ROCHA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 241255661-SSP/SP, CPF nº
165.150.918-26, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Vergueiro, nº 6264, casa
02, Vila Firmiano, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 24
(vinte e quatro) prestações em atraso, vencidas de 08/12/2019 a 08/11/2021, no valor
de R$110.638,72 (cento e dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$110.735,24
(cento e dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que
atualizado até 03/02/2022, perfaz o valor de R$118.993,62 (cento e dezoito mil,
novecentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), cuja planilha com os
valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na Avenida
Ramalho Ortigão, nº 176, fundos, com uma Rua Projetada, Saúde, objeto de
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
Pública” devidamente registrada sob n° 12 na matrícula nº 25.213. O pagamento
haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na
Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às
16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica
o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista
da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a
averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o
que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento
previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 03 de janeiro de 2022. O Oficial.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP
Data do leilão: 28/01/2022 - 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.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 1197334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal
dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e
taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED 10325/2017 – Contrato: 118164135108-7 - CREDOR: EMGEA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA
HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): 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. Imóvel sito à: 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. Casa sob nº
02, com a área construída de 82,75m2 e seu respectivo terreno medindo
3,40m de frente para a Rua Dezessete, tendo do seu lado direito de quem do
terreno olha para a Rua Dezessete, 25,00m onde confronta com a casa 03,
no seu lado esquerdo mede 25,00 onde confronta com a casa 01, tendo nos
fundos 3,40m onde confronta com o lote 34 da mesma quadra Q, encerrando
a área de 85,00m2. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 342.000,00
São Paulo, 06 de Janeiro de 2022
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
06, 16 e 28/01/2022
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Alison dos Santos foca em evolução
e no Mundial de Oregon em 2022
Foto/ Wagner Carmo

O atleta dos 400 m com barreiras fechou 2021 com bronze olímpico, recorde sul-americano, prata no Mundial de Revezamentos e o vice-campeonato da final da Diamond League; agora
vai priorizar as competições ao ar livre: “Espero as melhores
Alison Brendom Alves dos
Alison dos Santos, de apecom barreiras em 55.32. Foi cado em 21 de dezembro (com
Santos (Pinheiros-SP) foi des- lido Piu, quebrou seis vezes o
medalha de ouro no reveza- 1.471 pontos), atrás do noruetaque em 2021 pela conquista recorde sul-americano dos 400
mento 4x400 m misto no Mun- guês Karsten Warholm (1.559
da medalha de bronze nos Jo- m com barreiras em 2021, cordial Sub-18 de Nairóbi-2017, pontos) e a frente do nortegos Olímpicos de Tóquio, reu oito vezes a prova abaixo
no Quênia, e bronze nos 400 americano Rai Benjamin
numa das provas mais incríveis dos 48 segundos – fato inédito
m com barreiras no Mundial (1.463 pontos). Na top list Alida história nos 400 m com bar- no atletismo brasileiro – e obSub-20 de Tampere-2018, na son aparece em terceiro lugar
reiras, e passou a ser admira- teve a terceira melhor marca
Finlândia, com 49.78.
por tempo (46.72), recorde
do pelo público também pelo da história no Ranking da
Em 2019, aos 19 anos, que- brasileiro e sul-americano, com
seu grande carisma. Já dese- World Athletics ao conquistar
brou sete vezes o recorde sul- Warholm em primeiro (45.94),
nhou com o técnico Felipe de a medalha de bronze nos Joamericano sub-20, tendo con- recorde mundial, e Benjamin
Siqueira o ano de 2022 que terá gos Olímpicos de Tóquio, com
quistado títulos no adulto como em segundo (46.17), também
como foco principal o Mundi- 46.72. Também foi medalhiso dos Jogos Pan-Americanos recorde de área, exatamente a
al de Oregon, ao ar livre, de ta de prata com o 4x400 m
de Lima, no Peru, com 48.45, formação do pódio olímpico
15 a 24 de julho, em Eugene, misto do Brasil no Mundial de
e da Universíade de Napoli, em Tóquio. Na verdade, a finos Estados Unidos.
Revezamentos da Silésia, Po- mio por fazer bem o que você liou Felipe.
Itália, com 48.57, e chegando nal dos 400 m com barreiras
lônia, e segundo na final da gosta é maravilhoso e mágico”,
A pandemia da COVID-19 até ao sétimo lugar no Mundi- nos Jogos Olímpicos foi tão
Mundial de Oregon-2022 Liga Diamante, dia 9 de setem- disse.
tornou o ciclo olímpico muito al de Doha, Catar, com rápida que os três primeiros
Alison não competirá na bro, em Zurique (SUI), supeA vitória na 11ª edição do pesado. “Tivemos o apoio da 48.28. Em 2020, quando pen- colocados terminaram baixantemporada indoor, em pista rado apenas pelo norueguês Galà dei Castelli, etapa da sé- CBAt, do COB e do Pinheiros sava em correr na casa de do o então recorde olímpico de
coberta, nos primeiros meses Karsten Warholm, recordista rie prata do World Athletics para fazer uma boa preparação, 47.00, ficou impedido de com- Kevin Young, de Barcelonado ano no hemisfério Norte. O mundial, bicampeão mundial e Continental Tour, em Bellinzo- depois de uma série de contra- petir por causa da pandemia. 1992 (46.78).
barreirista segue preparação no campeão olímpico.
A NewOn é patrocinadora
na, Suíça (Alison marcou tempos. Conseguimos superar as Voltou com tudo em 2021,
Brasil, em São Paulo, no iníSua performance foi reco- 48.15), fechou a temporada. O dificuldades e usar isso como mantendo a fantástica evolu- do atletismo brasileiro para a
cio do ano, mas planeja seguir nhecida pelo Prêmio Brasil treinador
saúde integral dos atletas e
Felipe
de combustível para chegar à me- ção de 2019.
os treinamentos nos Estados Olímpico, do Comitê Olímpi- Siqueira disse que todos os dalha olímpica”, acrescentou
Alison fecha 2021 em se- apoio às competições. As LoUnidos e fazer algumas com- co do Brasil (COB) - Melhor objetivos propostos para o ano Felipe.
gundo lugar no ranking de pon- terias Caixa são a patrocinadora
petições preparatórias na Eu- do Atletismo em 2021. E es- foram alcançados. “A meta
Nascido em 3 de junho de tos da World Atlhetics, publi- máster do atletismo brasileiro.
ropa para o Mundial.
pecialmente pelo 1º Prêmio era melhorar a marca pesso- 2000, em São Joaquim da BarA médio prazos, além do Loterias Caixa Melhores do al e conseguir o seu melhor ra, interior de São Paulo, AliMundial do Oregon, as gran- Ano do Atletismo - Melhor resultado na final da Olimpí- son foi descoberto num projedes competições que estão no Atleta de 2021 (ao lado de Érica ada. Ele foi muito regular, to social do Instituto Edson
radar são também os Jogos Sena), em cerimônia realizada correndo sempre provas boas Luciano Ribeiro, orientado pela
Pan-Americanos de Santiago- em São Paulo com a presença e fortes, junto com seus prin- técnica Ana Fidelis. A sua evo2023 e a Olimpíada de Paris- de integrantes da comunidade cipais adversários e conseguiu lução impressiona. Em 2016,
2024.
do atletismo. ”Receber um prê- ficar entre os melhores”, ava- com 16 anos, corria os 400 m

Corridas de classes
KZ e Cadete fazem
preliminares das 500
Milhas de Kart

As feras que disputarão o
BMX Estilo Livre 2022 já estão
definidas. A competição, programada para este fim de semana, na Pista Caracas Trails,
em Carapicuíba (SP), já tem
confirmados 27 pilotos de vários países (limite é de 30 pilotos). Estes terão pela frente
as maiores rampas de Dirt Jump
da América Latina, o que garantirá emoção e adrenalina de sobra
durante todas as fases do evento.
O tetracampeão Leandro Moreira, o “Overall” é o nome a ser
batido pelos demais pilotos.
Além de contar com alguns
dos melhores nomes do país na
modalidade, representando nada
menos que oito estados, o evento ainda terá a presença de destaques internacionais, todos na
briga pela classificação para os
Jogos Olímpicos de Paris/24.
Nesta edição, participarão também os argentinos Sebastian So-

lano, um dos melhores pilotos de
seu país e que já esteve entre os
50 principais no mundo, e Gabriel Chaves, vice-campeão do
Toyota BMX Triple Challenge
Final, em 2020, e que recentemente ficou em 11º na USA BMX
The Finals UCI Men C1, além do
colombiano David Ortiz.
A lista completa de participantes é a seguinte: Leandro
Moreira (BRA/SP), Sebastian
Solano (ARG), Luis Alberto Cardoso (BRA/SP), Vaio Assis
(BRA/SP), Cauan Madona
(BRA/SP), Marcelo Henrique de
Araújo (BRA/SP), Heitor Wolf
(BRA/SP), Gustavo de Oliveira
(BRA/SP), Mauro Júnior (BRA/
CE), Thiago Pedro (BRA/PE),
Matheus Pupo (BRA/SP), Murilo de Moraes (BRA/SP), Caio
Sousa (BRA/SP), Joh Lennon
Paiva (BRA/CE), Gabriel Ribeiro (BRA/SP), Edimar Miranda
(BRA/MG), Felipe Mafra (BRA/

PR), Cleberson Pontes (BRA/
PR), Kelson Amorim (BRA/PI),
Everton Fernandes “Vikin”
(BRA/SP), Felipe Manerim
(BRA/CE), Alyson Pereira
(BRA/AL), David Styven Ortiz
(COL), Vinicius Oliveira
(BRA/SP), Gabriel Chaves
(ARG), Paulo Saçaki (BRA/
PR) e Antonio Guilherme dos
Santos (BRA/PA).
A programação começará no
dia 6, com treinos livres. No dia
7 será a vez dos treinos oficiais,
enquanto as sessões classificatórias ficarão para o dia 8, estas
com transmissão ao vivo pelo
Canal SporTV. A final no domingo, dia 9, reunirá os oito mais
bem colocados, com transmissão
no Esporte Espetacular, abrindo
o quadro “Verão Espetacular”.
O Dirt Jump apresenta saltos
de terra em sequência. O júri,
constituído por cinco julgadores, avaliará as manobras e atri-

buirá uma classificação de 0 a
100 pontos a cada volta. Serão
considerados parâmetros como
Estilo, Perfeição de execução,
Dificuldade de execução de manobras e de execução de manobras e de execução de manobras
e de execução de manobras e de
execução de manobras e de execução de manobras e de execução de manobras e de execução
de manobras
Seu formato prevê duas fases, a de qualificação e a final.
Na primeira, serão três descidas,
que ao final apontarão os oito
mais bem classificados para a
fase final. Na final, serão três
descidas, valendo a melhor delas. Em caso de empate, serão
considerados pelo maior número de resultados expressivos e, se mesmo assim continuarem iguais, o critério será
feito pela quantidade de manobras em cada rampa.

O Funvic Educacoin Natal confirmou a primeira novidade para o
returno da Superliga 21/22 e para
os demais compromissos da temporada. Com a transferência do
levantador Murilo Radke para a
Turquia, a equipe potiguar trouxe
o levantador Alexsandro Garcia, o
Índio. Trata-se do retorno de Índio
ao projeto da Funvic, uma vez que
ele fez parte da equipe em 2012,
ainda em Pindamonhagaba (SP),
quando a equipe subiu para a Superliga A. Sua experiência e bagagem serão, certamente, importantes para a equipe no returno, bem

como para o crescimento do projeto no Nordeste.
Índio, de 31 anos, começou
a jogar pelo Minas, com 15 anos.
Depois, teve passagens por equipes como São Caetano, Pinheiros,
RJX/Grupo EBX, Montes Claros,
Caramuru, Odbojkaški Klub Niš/
Sérvia – Utánpótlás Akadémia
Kistext SE/Hungria. Entre suas
principais conquistas estão os títulos de campeão carioca, mineiro e da Superliga. Ele ainda tem
no currículo a passagem pela seleção brasileira juvenil.
O jogador destaca o momen-

to de chegar ao time comandado
por João Marcondes. “Muito
oportuno pois, depois de algumas temporadas fora do país,
voltar a jogar pela equipe da Funvic é incrível. Aliás, com o mesmo técnico, fato que me motiva
ainda mais”, destaca o levantador, natural da cidade mineira de
Matozinhos.
O treinador João Marcondes
ressalta a importância do jogador para a equipe. “A chegada do
Índio será perfeita para conseguirmos montar o ataque com a
experiência de um levantador

com grande bagagem. Ele foi
meu atleta e sei que é um cara
que defende muito o clube que
joga. Sem dúvida, vai agregar
muito, pois se trata de um jogador aguerrido que, com sua experiência, trará um pouco de
maturidade na distribuição de
bola”, explica.
O início do segundo turno
acontecerá no próximo sábado,
dia 8, quando o Funvic Educacoin Natal enfrentará o Goiás Vôlei, a partir das 19h, no Ginásio
do Rio Vermelho, com transmissão pelo Canal Vôlei Brasil.

Levantador Índio chega para o
Funvic Educacoin Natal

Foto/Divulgação

BMX Estilo Livre 2022 reunirá
pilotos de diversos países

Cadete
As 500 Milhas de Kart,
principal prova do kartismo nacional, contará com duas corridas dentro de sua programação, que pela primeira vez será
realizada no Kartódromo Ayrton Senna, no complexo do
Autódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP). Serão disputadas uma prova de Endurance
KZ, em que duplas correrão, e
outra, que contará com pilotos
das classes Cadete e Mirim.
Na Endurance KZ, duplas
são formadas para a disputa de
uma corrida que terá duração
de 1h20min. Além disso, será
necessário que cada equipe
passe pelos boxes em três
oportunidades: em duas delas, os pilotos precisarão ficar cinco minutos parados, enquanto na outra, o tempo mínimo de parada é maior, de dez
minutos.
Já a disputa entre pilotos
das classes Cadete e Mirim
terá um percurso total de 50
milhas, ou uma hora de duração. Assim como na disputa de
longa duração, os jovens pilo-

tos precisarão fazer paradas
obrigatórias nos boxes ao longo da disputa, sendo dois pit
stops com tempo mínimo de
oito minutos.
“A corrida de 50 milhas
contará com algumas das novas
promessas do nosso esporte a
motor, que correrão aos olhos
de pilotos vencedores e experientes nas pistas do mundo, em um local como Interlagos. Já na KZ, a gente vai
ver alguns dos grandes nomes do nosso kartismo se
enfrentando. Tenho certeza
de que, junto das 500 Milhas, serão corridas emocionantes”, disse Felipe Giaffone, organizador das 500
Milhas de Kart.
A edição de 2022 das 500
Milhas de Kart está marcada
para o dia 30 de janeiro, e
contará com os principais pilotos brasileiros da atualidade. A corrida no kartódromo
de Interlagos contará com
exibição do canal BandSports e flashes dentro da programação da Band.

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

(11) 99653-7522

