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Mundo registra mais de três milhões
de casos de covid-19 em 24 horas
Teto da aposentadoria do
INSS sobe para R$ 7.087

O número de novos casos
de covid-19 registrados em 24
horas bateu o recorde da
pandemia, com mais de 3,2
milhões de casos na segundafeira (10). Nesse período, foram registrados mais 1,4 milhão de casos nos Estados
Unidos, 292,3 mil na
Espanha, 168 mil na Índia,
143,8 mil no Reino Unido e
117,4 mil na Itália.
Em consequência, a média
de casos da semana também
chegou ao nível mais alto
desde o início da pandemia,
2,53 milhões. O índice é
quase o dobro do registrado
no início do ano. Em 1º de
janeiro, a média móvel de casos registrados estava em 1,38
milhão.
O total acumulado de pessoas infectadas chegou ontem
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Pandemia e crise hídrica fizeram
inflação estourar meta, diz BC
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Petrobras aumenta preço
da gasolina e do diesel
para as distribuidoras

O calor acumulado nos
oceanos bateu novos recordes
pelo sexto ano consecutivo,
mostra pesquisa com dados até
2021, publicada na terça-feira
(11) na revista científica Advances in Atmospheric Sciences.
Os 23 autores do trabalho, de 14 institutos de vários países, alertam que as
temperaturas no mar bateram recordes pelo sexto ano
consecutivo.
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Mais da metade da população europeia deve ser infectada pela variante Ômicron do
coronavírus nas próximas seis
a oito semanas, disse na terçafeira (11) o diretor da Organização Mundial da Saúde
(OMS) para o continente.
A Europa registrou mais de
7 milhões de novos casos de
covid-19 na primeira semana
de 2022, mais que o dobro do
número notificado no período
de duas semanas, disse o diretor da OMS para a Europa,
Hans Kluge, em entrevista.
“Nesse ritmo, o Instituto de
Métricas e Avaliação da Saúde
prevê que mais de 50% da população da região serão infectados com a nova cepa nas próximas seis a oito semanas”, afirmou Kluge. (Agencia Brasil)

Previsão do Tempo
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27º C
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Dunas com nível 2 e 3, as
maiores até o momento dessa edição, segundo o piloto
Rodrigo Luppi, foram um
dos desafios da 8º Especial
(trecho cronometrado) que
mesclou também deserto
aberto, pedras nas montanhas
e um pouco de trial. Os brasileiros fizeram 11 ultrapassagens, mesmo com alguns
perrengues que tiveram de
encarar e completaram os
395 km em 5h07m30s, na
10ª posição nos UTV T4. Vale
lembrar que são 43 veículos
na categoria.
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segurança estrutural das construções.
Assim que receberem a notificação, os responsáveis pelas
31 barragens que estão com situação de emergência declarada
terão 24 horas para informar à
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam).
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Melo e Dodig estreiam na
madrugada desta
quarta-feira no segundo
ATP 250 de Adelaide
Após a conquista do vicecampeonato no primeiro torneio
da temporada, Marcelo Melo e
Ivan Dodig voltam à quadra na
madrugada desta quarta-feira
(12) em Adelaide, na Austrália. A dupla estreia no segundo ATP 250 na cidade, por volta

Stock Series se torna
estágio obrigatório para
ingresso na Stock Pro

Noite

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,55
Venda:
5,75
Briga pela ponta na Stock Series: laboratório ideal para
ascender à Stock Pro

Em uma época na qual a
Copa São Paulo magnetiza os
olhares dos grandes clubes do
Brasil e do exterior, todos em
busca dos futuros campeões,
o automobilismo também
vive um movimento similar.
Equivalente no esporte a motor ao campeonato de jovens
promessas do futebol, a Stock Series está prestes a iniciar a temporada de descoberta
das novas estrelas da Stock
Car Pro – categoria para a
qual revelou sete em cada dez
campeões, com o impressionante índice de 72%.
Nesse cenário, há uma grande novidade.
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da 1h (horário de Brasília).
Cabeças de chave número 2, o
mineiro e o croata enfrentam
o filipino Treat Huey e o dinamarquês Frederik Nielsen,
em jogo pelas oitavas de final – foram bye na primeira rodada.
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Miguel Costa inicia
temporada 2022 com
testes oficiais do
WSK na Itália

Brasileiros enfrentaram dunas de nível 2 e 3 na terça-feira

Comercial
Compra: 5,59
Venda:
5,59

Compra: 6,35
Venda:
6,35

O governo de Minas Gerais
e o Ministério Público estadual estão notificando as empresas responsáveis por 31 barragens de rejeitos existentes no
estado para que forneçam informações sobre os efeitos das
recentes chuvas e as ações adotadas para monitorar o grau de

Rodrigo Luppi/Maykel
Justo completam a 8ª etapa
e estão em 6º no acumulado

Fonte: Climatempo

EURO

Governo e Ministério Público
de Minas cobram dados
sobre barragens

Esporte

Foto/ Duda Bairros

Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.
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OMS:
Ômicron
deve infectar
mais da
metade da
Europa em 6
a 8 semanas

Pró-Sangue precisa
de sangue
do tipo O com urgência

Foto/ Manuela Nicoletti

Calor
acumulado em
oceanos bate
novos recordes
em 2021,
alerta estudo

a 310,4 milhões desde o início
da pandemia.
As informações estão na
atualização de terça-feira do
banco de dados Our World in
Data (Nosso mundo em dados), mantido por uma equipe
de pesquisa associada à Universidade de Oxford.
Em 24 horas, foram
registradas 6,45 mil mortes em
todo o mundo. A quantidade
de pessoas que perderam a vida
para a covid-19 alcançou 5,49
milhões.
A soma de pessoas plenamente vacinadas chegou a 3,9
bilhões, ou 59,2% da população do globo. Aqueles indivíduos que receberam ao menos
uma dose totalizam 4,6 bilhões. Em 24 horas, foram
aplicados 35,2 milhões de doses. (Agencia Brasil)

Miguel Costa
Miguel Costa começa a se
preparar para a temporada 2022
do kartismo mundial. O piloto,
integrante do Sauber Karting
Team, academia ligada a equipe Alfa Romeo de Fórmula 1,
participa a partir de sexta-feira
(14) do WSK Winter Test, atividade que contará com alguns

dos principais kartistas do
planeta, no kartódromo de
Adria, na Itália. O brasileiro
segue na equipe Kart Republic
neste ano, correndo pela categoria OK Junior.
“A gente começa a temporada com bastante otimismo.
Página 6
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Pró-Sangue precisa de sangue
do tipo O com urgência
A Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria da Saúde do
Estado de São Paulo, precisa urgentemente de doadores. Atualmente o estoque de sangue dos
tipos O+, O-, A- e B- encontrase em situação de emergência,
garantindo o abastecimento dos
hospitais por menos de um dia.
Já faz um bom tempo que as
reservas operam em condições
de escassez, e a Pró-Sangue está
com dificuldade para reverter o
cenário de criticidade. Se o número de doações não aumentar,
pode haver risco de desabastecimento, comprometendo o tratamento de pacientes internados
ou que dependem regularmente
de transfusão.
A queda acentuada dos estoques se deve em parte ao período de férias, quando as pessoas
viajam e deixam a doação de san-

gue em segundo plano. Além disso, temos o surto de Influenza e
o aumento dos casos de Covid
pela variante Ômicron, que acabam afastando os candidatos das
unidades de coleta.
Ainda há muitas vagas em
aberto no sistema de agendamento da Pró-Sangue, que pode
ser acessado pelo site
www.prosangue.sp.gov.br. Os
doadores de sangue que forem
ao posto Clínicas devem ficar
atentos. A partir de 17 de janeiro, a unidade passará por reforma de melhorias, com previsão
de 120 dias de vigência.
Como fica o serviço
O projeto de reforma do posto Clínicas não impactará as áreas do processamento, estoque,
ambulatório de doadores e aférese, cuja operação segue nor-

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
Advogado e vereador (saindo do PSL), Rubinho Nunes vai se
filiar até 26 (janeiro) 2022 ao Podemos, pra ser candidato a deputado federal e dar palanque paulistano ao candidato Presidencial 2022 Sérgio Moro
.
PREFEITURA (São Paulo)
Se depender do Ricardo Nunes (MDB), assim que a senadora Simone Tebet (MDB - MS) oficializar sua candidatura Presidencial ou de vice numa chapa 2022, ela vai ter seu palanque
político na cidade de São Paulo
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado Arthur do Val ‘Mamãe Falei’ (saindo do Patriota),
vai se filiar até 26 (janeiro) 2022 ao Podemos, pra ser candidato
a governador paulista e dar palanque ao candidato Presidencial
2022 Sérgio Moro
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (PSDB) segue jogando alto pra se cacifar como
‘o cara’ pra agregar os partidos da ‘melhor via’, que podem encarar os Presidenciáveis 2022; Ou Lula (dono do PT) ou Bolsonaro (sócio preferencial PL)
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal Kim Kataguiri (saindo do DEM), vai se filiar ao Podemos pra disputar sua reeleição e ajudar a colega
Renata Abreu (dona nacional) a dar palanque ao candidato Presidencial 2022 Sérgio Moro em São Paulo
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (PL) vai enfrentar a maior batalha das guerras
nas quais se meteu desde que era oficial do Exército brasileiro.
Sua maior arma, na tentativa de reeleição 2022, será lutar com
as Armas do Salvador, o Cristo Jesus
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Embora os partidos sejam Pessoas Jurídicas de Direito Privado, donos e sócios preferenciais das atuais 33 legendas vão
ter que dar o ‘dinheiro carimbado’ dos fundos (partidário e eleitoral) pra candidatas mulheres e pretos(as)
.
HISTÓRIAS
2022 - ano 30 da publicação diária desta coluna de política.
Sou muito grato ao Espírito Santo de DEUS e ao Cristo Jesus,
por torná-la referência das liberdades possíveis de cristãos e
cristãs na política paulistana, paulista e brasileira ...
.
M Í D IA S
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(São Paulo - Brasil) desde 1992. A coluna - www.cesarneto.com
- recebeu Medalha Anchieta (Câmara Municipal - São Paulo) e
Colar de Honra ao Mérito (Assembleia - Estado de São Paulo)
.
E-Mail cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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doação. O posto Dante Pazzanese, por exemplo, é uma boa opção. Além de estar mais próximo do HC, a unidade terá seu
horário de atendimento expandido, passando a funcionar de
segunda a sábado, nos períodos
da manhã e da tarde. O posto
Mandaqui também terá sua rotina alterada, com ampliação do
horário de atendimento. O passará a operar também aos sábados, até as 16h00.
Requisitos
Além de fazer seu agendamento pelo site da Pró-Sangue
(www.prosangue.sp.gov.br), o
candidato deve verificar os requisitos básicos para doação,
sendo os principais: estar em
boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos

(para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar
mais de 50 kg e levar documento de identidade original com
foto recente, que permita a identificação do candidato.
Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4
horas que antecedem à doação
e, no caso de bebidas alcoólicas,
12 horas antes. Se o candidato
estiver com gripe ou resfriado,
não deve doar temporariamente.
Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana
para que esteja novamente apto
à doação.
Vale lembrar que o coronavírus está incluído nos critérios
de triagem e pode trazer alguns
impedimentos para as pessoas
que se infectaram ou que tiveram
contato com pacientes infecta-

dos (no site da Pró-Sangue é possível obter mais informações).
No mais, outros impedimentos poderão ser identificados
durante a entrevista de triagem.
Nesse sentido, confira os prérequisitos básicos à doação, para
que você não perca a viagem
quando chegar a um dos nossos
postos de coleta. E não deixe de
conferir o horário de atendimento dos postos.
Todas estas informações encontram-se disponíveis no site
www.prosangue.sp.gov.br. Para
demais dúvidas, consultar o
Alô Pró-Sangue (11 45737800). A doação de sangue continua sendo segura e medidas
cautelares estão sendo adotadas nos postos de coleta, de
modo a preservar os candidatos
e os colaboradores.

Defesa Civil alerta para fortes
chuvas em diversas regiões de SP
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malmente. Nesse sentido, os
doadores de plaquetas poderão
continuar fazendo suas doações
na unidade durante o período vigente da reforma.
Para os doadores de sangue
total que costumam doar no posto Clínicas, a Pró-Sangue disponibilizará uma unidade de
coleta externa na Escola de
Enfermagem da Universidade
de São Paulo, que fica na Av.
Dr. Enéas Carvalho de Aguiar,
419, bem pertinho do Metrô
Clínicas. O serviço ficará ativo de 17 de janeiro a 24 de fevereiro. Mas é importante
destacar que serão atendidos
apenas os candidatos que tiverem feito o agendamento online da sua doação.
A partir desse período, a PróSangue sugere outros locais para

S. Paulo
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A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para chuvas
fortes, seguidas por raios e
ventos, para diversas regiões
do estado. Segundo o órgão, as
fortes chuvas estão previstas
até quinta-feira (13).
Nas regiões de Barretos,
Franca, Ribeirão Preto, Vale do

Paraíba e litoral norte paulista,
o volume esperado de chuva é de
até 130 milímetros (mm). Já nas
regiões de Itapeva e do Vale do
Ribeira pode chover ainda mais
nos próximos dias. Cerca de 150
mm de chuva são esperados para
essas duas regiões.
Há alerta também para as re-

giões da Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e região metropolitana de São Paulo, onde o
volume médio de chuva pode
chegar a 80 mm.
Segundo a Defesa Civil, há
risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes, especialmente nas re-

giões mais vulneráveis, além de
possibilidade de ocorrências
relacionadas a raios e ventos.
Em caso de emergências, a
Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.
(Agência Brasil)

Capital paulista retoma
Programa Recreio nas Férias
Foi retomado na segundafeira, (10), na capital paulista, o
Programa Recreio nas Férias. A
programação da 39ª edição
acontecerá de segunda-feira a
sexta-feira, das 9h às 16h até o
dia 21 de janeiro, com a participação de crianças e adolescentes de 4 a 14 anos de idade que
estejam ou não matriculados na
Rede Municipal de Educação.
As inscrições ainda podem ser
feitas diretamente nos polos,
com autorização assinada por um
responsável, de acordo com a
disponibilidade de cada unidade.
Durante as atividades, os participantes contarão com apresentações culturais, contação de
histórias, oficinas, jogos, brin-

cadeiras, dentre outras ações
planejadas por cada polo, e as
crianças receberão café da manhã, almoço e lanche. O programa estava suspenso devido à pandemia da covid-19 e a administração municipal considerou
que a vacinação realizada em
toda a cidade de São Paulo permite o retorno das atividades
com segurança.
“São Paulo é a capital da vacina, por isso temos uma segurança maior. Além disso, a Vigilância Sanitária do município
elaborou um protocolo seguro
para ser seguido pela Secretaria
da Educação. O recreio terá várias atividades culturais, educacionais que farão a integração

importante de parte dos alunos
nos 58 Ceus[Centros Educacionais Unificados] que temos na
cidade. Nossa meta é construirmos mais 12, completando 70
Ceus na cidade, porque esses
equipamentos envolvem questões pedagógicas, de socialização, esportes, e com ênfase à
educação”, disse o prefeito Ricardo Nunes.
Para efetivar o projeto serão
utilizados diversos espaços dos
Ceus/Polos durante o Bloco
Esportivo e Cultural, salas multiuso, biblioteca e quadras. Para
o desenvolvimento das atividades haverá equipes dos Ceus/
Polos, além de oficineiros,
agentes de recreação e coorde-

nadores de polo - contratados
especialmente para cada edição.
Também serão utilizadas as cozinhas e refeitórios para o serviço do café, almoço e lanche.
Os espaços seguirão todos
os protocolos de prevenção contra a covid-19, como uso de
máscaras e aferição de temperatura. Nesta edição, intitulada
“Recreio nas Férias: um novo
jeito de brincar!”, ainda por
conta da pandemia, cada unidade organizará a sua rotina e dinâmica de atividades, priorizando as que possam ser realizadas de forma individual, mas
mantendo o caráter lúdico, social e de pertencimento entre
todos. (Agência Brasil)

Cates oferecem mais de
700 oportunidades de emprego
Na segunda semana de 2022,
a Prefeitura de São Paulo oferece por meio do Cate – Centro
de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, vinculado à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, mais de 700
oportunidades de emprego. As vagas são nas áreas de auxiliar operacional de logística e auxiliar de
limpeza, com salários que chegam
até R$ 4,3 mil. Os interessados
podem realizar a inscrição on-line
até quarta-feira (12), às 18h, pelo
Portal Cate, ou ir a uma das 25
unidades do Cate levando RG,
CPF e carteira de trabalho.
“O momento é favorável
para quem busca um emprego.
Além da virada do ano, em que
empresas buscam fortalecer
equipes, nós estamos vivendo
um momento inédito na história: o de retomada econômica.

Por isso, é muito importante
estar preparado para oportunidades, se capacitando e enriquecendo o currículo”, destaca a
secretária de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo,
Aline Cardoso. “No Portal do
Cate, além das vagas, o trabalhador tem acesso também a centenas de cursos on-line e gratuitos em inúmeras áreas de atuação, tudo para enriquecer o conhecimento e se destacar entre
os candidatos”, finaliza.
Na área de auxiliar operacional de logística há mais 100
vagas disponíveis. Os selecionados serão responsáveis por armazenagem de cargas, preparação de cargas para carregamentos, pesagens, carregamento de
caixas pesadas e leves e contagem. São vagas temporárias e
definitivas com salários que va-

riam de R$ 1.212 e vão até R$
2.252 por 44 horas semanais.
Para participar do processo seletivo é necessário ter o ensino
médio completo, parte das vagas
exigem 6 meses de experiência.
Também há muitas vagas disponíveis na semana para o setor
de limpeza, totalizando pouco mais
de 190 oportunidades disponíveis.
Os selecionados serão responsáveis pela limpeza e organização do
ambiente interno e externo de um
hospital. São vagas permanentes,
com salários de R$1.253 e que
chegam até R$ 1.680 por mês. A
escolaridade exigida é variada,
com oportunidades que exigem o
ensino médio completo, enquanto
outras requerem apenas o ensino
fundamental.
Analista de desenvolvimento de sistemas também é requisitado no painel de vagas do

Cate. O salário bate a casa dos
R$ 4.300, requerendo ensino
superior completo e pelo menos
seis meses de experiência.
A equipe técnica do Cate fará
a pré-seleção on-line dos interessados que atenderem ao perfil das vagas e serão agendados
para demais etapas presenciais
do processo seletivo. Os interessados devem se inscrever até
12 de janeiro, quarta-feira, acessando o Portal do Cate, disponível
em
www.cate.prefeitura.sp.gov.br.
Serviço
Inscrições para vagas de
emprego no Cate
Período: até 12 de janeiro,
às 18h
Inscrições:
Portal
Cate
–
www.cate.prefeitura.sp.gov.br

Janeiro Roxo: capital promove
ações educativas sobre a hanseníase
Realizada anualmente, a campanha Janeiro Roxo tem como
objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e combate à hanseníase, doença infectocontagiosa causada por uma bac-

téria, o bacilo de Hansen.
Para ajudar nesta campanha
de conscientização, a cidade de
São Paulo promove durante este
mês uma série de ações educativas para incentivar o diagnós-

tico precoce e o tratamento, que
é oferecido gratuitamente pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
Silenciosa, a hanseníase se
manifesta normalmente por
manchas na pele e provoca di-

minuição da sensibilidade ou
formigamento em mãos, pés ou
olhos. Identificar a doença precocemente evita a transmissão
e instalação de incapacidades
físicas.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Teto da aposentadoria do
INSS sobe para R$ 7.087
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem
mais de um salário mínimo terão aumento de 10,16% em
2022. O reajuste segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de
janeiro a dezembro de 2021, divulgado na terça-feira (11) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o reajuste, o teto do
INSS sobe de R$ 6.443,57 para
R$ 7.087,22. O aumento de
10,16% vale para os demais benefícios da Previdência Social
acima do salário mínimo, como
o auxílio-doença, e valerá a partir de 1º de fevereiro, quando
será paga a folha de janeiro.
A correção também incide

sobre as contribuições recolhidas à Previdência Social, tanto as
descontadas automaticamente
dos trabalhadores com carteira
assinada como as que são pagas
por profissionais autônomos. No
caso dos microempreendedores
individuais (MEI), que têm tabela
própria, a contribuição mensal
subiu para R$ 60,60, acrescida de
R$ 1 para quem trabalha com comércio e indústria e de R$ 5 para
quem atua no setor de serviços.
Salário mínimo
Quanto aos beneficiários do
INSS que recebem um salário
mínimo, a correção ficou em
10,18%, um pouco acima do
INPC de 2021. O índice foi definido no fim do ano passado,
quando o presidente Jair Bolso-

naro editou a medida provisória
que fixou em R$ 1.212 o salário mínimo para 2022.
Apesar de o salário mínimo
ter aumentado um pouco mais
que o INPC, os segurados não
terão ganho real (acima da inflação). Isso porque aproximadamente R$ 2 do valor reajustado
foram concedidos como compensação pelo reajuste abaixo da
inflação em 2021.
Proporcionalidade
O reajuste de 10,16% vale
apenas para quem estava recebendo os pagamentos em 1º de janeiro do ano passado. Os segurados que começaram a receber
benefícios do INSS em fevereiro terão percentual menor de reajuste porque não receberam 12

meses cheios de pagamentos.
Os percentuais de reajuste
proporcionais serão regulamentados nos próximos dias pelo
Ministério do Trabalho e Previdência e pelo INSS.
Outros pagamentos
Outros pagamentos do governo federal foram corrigidos
pelo INPC, como o seguro-desemprego. Gastos como o abono salarial e o teto para os atrasados judiciais (inclusive precatórios) seguiram a variação do
salário mínimo.
As requisições de até 60 salários mínimos, que estão livres do
parcelamento determinado pela
emenda constitucional dos precatórios, passaram de R$ 66 mil
para R$ 72.720. (Agencia Brasil)

Petrobras aumenta preço da gasolina
e do diesel para as distribuidoras
A partir desta quarta-feira
(12), depois de 77 dias sem aumentos, a Petrobras fará ajustes
nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras. O anúncio foi feito na terça-feira (11) pela companhia, em
nota à imprensa.
Segundo a empresa, os últimos aumentos ocorreram em 26
de outubro do ano passado. Desde então, o preço cobrado pela
Petrobras para a gasolina chegou
a ser reduzido em R$ 0,10 litro,
em 15 de dezembro. Já o preço
do diesel ficou estável.
Com a decisão de hoje, o pre-

ço médio de venda da gasolina
da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$
3,24 por litro. “Considerando a
mistura obrigatória de 27% de
etanol anidro e 73% de gasolina
A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a
parcela da Petrobras no preço ao
consumidor passará de R$ 2,26,
em média, para R$ 2,37 a cada
litro vendido na bomba. Uma
variação de R$ 0,11 por litro”,
explicou a companhia, na nota.
Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para
as distribuidoras subirá de R$

3,34 para R$ 3,61 por litro. Levando em conta a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e
90% de diesel A para a composição do diesel comercializado
nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor
será elevada de R$ 3,01, em
média, para R$ 3,25 a cada litro
vendido na bomba, mostrando
variação de R$ 0,24 por litro.
Abastecimento
De acordo com a Petrobras,
esses ajustes “são importantes
para garantir que o mercado siga
sendo suprido em bases econômi-

cas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros
produtores, além da Petrobras”.
A companhia reiterou seu
compromisso com a prática de
preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações de alta e
baixa, “ao mesmo tempo em que
evita o repasse imediato para os
preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio, causadas por eventos conjunturais”. (Agencia Brasil)

Governo anuncia medidas para
regularizar dívidas do Simples após veto
Sem poderem aderir à renegociação especial vetada na semana passada, as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais (MEI) terão acesso a dois programas
anunciados na terça-feira (11)
pelo governo. Profissionais autônomos e negócios associados ao Simples Nacional – regime tributário especial para
negócios de menor porte, poderão parcelar o débito com
condições especiais e em mais
de 11 anos, com desconto nos
juros e nas multas.
Chamado de Programa de
Regularização do Simples Nacional, o primeiro programa permite que o contribuinte dê 1%
do valor total do débito como
entrada, dividida em até oito
meses. O restante da dívida
será parcelado em até 137
meses (11 anos e cinco meses), com desconto de até
100% dos juros, das multas e
dos encargos legais. Segundo
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o
desconto e stá limitado a 70%

do valor total devido.
A adesão depende da capacidade de pagamento de cada
empresa, que também servirá
de base para o cálculo do desconto. Haverá limite mínimo
para o valor da parcela. O piso
corresponderá a R$ 100 para
micro e pequenas empresas e
R$ 25 para MEI.
Edital
A PGFN abriu edital para
outro programa, chamado de
Transação do Contencioso de
Pequeno Valor do Simples Nacional. Essa modalidade permitirá a renegociação de dívidas
inscritas até 31 de dezembro do
ano passado e com valor menor
ou igual a R$ 72.720, ou 60 salários mínimos.
O valor da entrada continuará em 1% do total da dívida, mas
ela será dividida apenas em três
parcelas. O restante dos débitos será pago em prazos menores com descontos decrescentes. O empresário poderá parcelar em 9, 27, 47 ou 57 meses, com descontos de 50%,

45%, 40% e 35%, respectivamente. As parcelas também terão valor mínimo de R$ 100 para
micro e pequenas empresas e de
R$ 25 para MEI.
Quanto menor o prazo de
pagamento, maior o desconto da
dívida. Diferentemente da primeira modalidade, que concede abatimento apenas sobre
multas, juros e encargos, a
transação de contencioso oferecerá descontos sobre o valor total do débito. Ao contrário do primeiro programa, a
adesão é liberada a qualquer
devedor, sem análise de capacidade de pagamento. Caberá
ao empresário ou profissional
autônomo escolher a opção
mais vantajosa.
Adesão
A adesão ao Programa de
Regularização do Simples Nacional e ao edital de Transação do
Contencioso de Pequeno Valor
do Simples Nacional pode ser
feita por meio da internet, no
Portal Regularize. O processo é
100% digital. As medidas foram

publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial da União.
Segundo a PGFN, atualmente 1,8 milhão de contribuintes
estão inscritos na dívida ativa da
União por débitos de R$ 137,2
bilhões com o Simples Nacional. Desse total 1,64 são micro
e pequenas empresas e 160 mil
são MEI.
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro vetou a renegociação de dívidas com o
Simples Nacional. Na ocasião,
o presidente alegou falta de medida de compensação (elevação
de impostos ou corte de gastos)
exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a proibição de
concessão ou de vantagens em
ano eleitoral.
O projeto vetado beneficiaria 16 milhões de micro e pequenas empresas e de microempreendedores individuais. As
medidas anunciadas hoje abrangem apenas os contribuintes que
passaram para a dívida ativa da
União, quando o governo passa
a cobrar o débito na Justiça.
(Agencia Brasil)

Conab estima 284,4 milhões de
toneladas de grãos para safra 2021/22
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) divulgou na terça-feira (11) a quarta
estimativa para a safra 2021/22
de grãos, em que prevê produção de 284,4 milhões de toneladas.
A cifra representa crescimento de 12,5% em relação à
safra 2020/21, o equivalente a
32 milhões de toneladas. A previsão, contudo, foi reduzida em
relação à terceira estimativa,
que tinha sido de 291,1 milhões
de toneladas.
Segundo a Conab, condições climáticas desfavoráveis
no Sul do país prejudicaram as
estimativas de produção da primeira safra de milho e da soja,
com registro de um dezembro

seco no Rio Grande do Sul, por
exemplo.
O destaque continua sendo
a soja, com incremento de
3,8% na área plantada e estimativa de produção de 140,5 milhões de toneladas, o que representa redução de 2,3 milhões de
toneladas em relação à previsão
anterior.
No caso do milho, a produção para a primeira safra está
estimada em 24,8 milhões de
toneladas. A previsão para a produção total, incluindo a segunda e a terceira safras, é 112,9
milhões de toneladas.
Outro destaque é o trigo,
cuja safra já foi encerrada com
colheita de 7,7 milhões de toneladas, resultado superior ao

da safra anterior, apesar do registro de estiagens e geadas que
prejudicaram a produção. Favoreceu a cultura o incremento da
área plantada, informou a Conab.
Outra cultura que teve bom
desempenho foi o algodão, com
aumento de 1,5 milhão na área
plantada e produção de pluma de
2,7 milhões de toneladas. No
caso do arroz, porém, a área
plantada se reduziu, e a produção está estimada em 11,38 milhões de toneladas.
O feijão também seguiu tendência de queda, com redução
de 2% na área a ser semeada na
primeira safra, cuja estimativa
de produção ficou em 988,4
mil toneladas. Incluindo-se a

segunda e terceira safras, a estimativa total é de 3,08 milhões
de toneladas.
Exportações
A Conab informou que as
exportações de soja chegaram
a 86,1 milhões de toneladas no
ano passado, superando o recorde anterior, registrado em
2018.
No caso do algodão em pluma, no ano passado foram exportadas 2 milhões de toneladas, 58% acima da média dos
últimos cinco anos. Para 2022,
é estimado crescimento para
2,05 milhões.
O levantamento completo
pode ser encontrado no portal
da Conab. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Calor acumulado em
oceanos bate novos
recordes em 2021,
alerta estudo
O calor acumulado nos oceanos bateu novos recordes pelo
sexto ano consecutivo, mostra pesquisa com dados até 2021,
publicada na terça-feira (11) na revista científica Advances in
Atmospheric Sciences.
Os 23 autores do trabalho, de 14 institutos de vários países,
alertam que as temperaturas no mar bateram recordes pelo sexto
ano consecutivo. Lembram que são resultados do fim do primeiro ano da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o
Desenvolvimento Sustentável (2021-2030).
O relatório resume dois conjuntos de dados internacionais,
do Instituto de Física Atmosférica (IAP, na sigla original), da
Academia Chinesa de Ciências, e dos centros nacionais de Informação Ambiental, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla original), dos Estados Unidos (EUA),
que analisam observações sobre o calor nos oceanos e seu impacto desde a década de 50.
O aquecimento dos oceanos “está aumentando incessantemente, em nível global, e este é um indicador primário da mudança climática induzida pela humanidade”, disse um dos autores do documento, Kevin Trenberth, do Centro Nacional de Investigação Atmosférica do Colorado.
No último ano, os cientistas estimaram que os primeiros 2
mil metros de profundidade em todos os oceanos absorveram
mais 14 zettajoules de energia sob a forma de calor do que em
2020, o equivalente a 145 vezes a produção mundial de eletricidade em 2020.
Toda a energia que os seres humanos utilizam no mundo em
um ano é cerca de metade de um zettajoule (um zettajoule é um
joule, unidade para medir energia, seguido de 21 zeros).
Além de calor, os oceanos absorvem atualmente entre 20% e
30% das emissões de dióxido de carbono produzidas pela humanidade, levando à acidificação das águas, disse Lijing Cheng
(IAP), acrescentando que “o aquecimento dos oceanos reduz a
eficiência da absorção de carbono e deixa mais dióxido de carbono no ar”.
Os cientistas também avaliaram o papel de diferentes variações naturais, como as fases de aquecimento e arrefecimento
conhecidas como El Niño e La Niña, que afetam grandemente as
mudanças de temperatura regionais.
Segundo Lijing Cheng, as análises regionais mostram que o
forte e significativo aquecimento dos oceanos, desde o fim dos
anos 50, ocorre em todos os lugares e que as ondas de calor
marinhas regionais têm enormes impactos na vida marinha.
De acordo com Lijing Cheng, o estudo mostra também que o
padrão de aquecimento dos oceanos é resultado de mudanças na
composição atmosférica relacionadas com a atividade humana.
“À medida que os oceanos aquecem, a água expande-se e o
nível do mar sobe. Os oceanos mais quentes também sobrecarregam os sistemas climáticos, criando tempestades e furacões
mais poderosos, bem como aumentando a precipitação e o risco
de inundações”, alertou. (Agencia Brasil)

Mais de 195 mil empresários
já pediram adesão ao
Simples Nacional
O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte de 2022, conhecido como Simples Nacional, já
recebeu, desde 3 de janeiro, pedido de adesão de 195,25 mil
empresários, segundo informação da Receita Federal. O resultado final será divulgado no dia
15 de fevereiro.
As microempresas e empresas de pequeno porte podem fazer opção pelo Simples Nacional até 31 de janeiro.
Para as empresas em atividade, a solicitação pode ser feita até
o último dia útil (31). Se for aceita, valerá a partir de 1° de janeiro
deste ano (em caráter retroativo).
Para as empresas em início
de atividade, o prazo para pedi-

do de adesão 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. Quando aprovada, a opção produz efeitos a partir da
data da abertura do CNPJ. Segundo a Receita, após esse prazo, a opção somente será possível no mês de janeiro do anocalendário seguinte, produzindo
efeitos a partir de então.
O acesso ao sistema para
adesão é feito por meio do Portal do Simples Nacional: em
Simples - Serviços > Opção >
Solicitação de Opção pelo Simples Nacional. A Receita ressalta que os solicitantes não podem
fazer parte das vedações previstas na Lei Complementar nº 123,
de 2006. (Agencia Brasil)

Inflação oficial fecha
2021 com alta
de 10,06%
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
considerado a inflação oficial do
país, apresentou alta de 0,73%
em dezembro, acumulando aumento de 10,06% em 2021.
Os dados foram divulgados
na terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a maior taxa
acumulada no ano desde 2015,
quando o IPCA foi de 10,67%.
Com isso, a inflação oficial

ficou muito acima do centro da
meta de 3,75% definida pelo Conselho Monetário Nacional para o
ano de 2021, cujo teto era 5,25%.
De acordo com o IBGE, o
resultado foi influenciado principalmente pelo grupo transportes, que variou 21,03% no acumulado do ano. Em seguida vieram habitação, com alta de
13,05%, e alimentação e bebidas, que aumentou 7,94% em
2021. (Agencia Brasil)
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Governo e Ministério Público de
Minas cobram dados sobre barragens
Presidente promulga
convenção
interamericana
contra o racismo
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, promulgou a
Convenção Interamericana
contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O texto,
aprovado pelo Senado em fevereiro do ano passado, foi publicado na terça-feira (11) no
Diário Oficial da União
(DOU). Com a publicação, a
convenção é incorporada ao
ordenamento jurídico nacional
e passa a ter o status de emenda à Constituição Federal.
A convenção foi adotada
em julho de 2013 pela Assembleia-Geral da Organização
dos Estados Americanos
(OEA), em reunião realizada
na Guatemala. O texto define
que os países integrantes da
OEA devem adotar o compromisso de “prevenir, proibir,
punir e erradicar o racismo,
a discriminação racial e de todas as formas de intolerância
correlatas”.
Os Estados se comprometem ainda a adotar medidas ou
políticas especiais e ações
afirmativas “necessárias para
assegurar o gozo ou exercício
dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas ou grupos sujeitos ao racismo, à discriminação racial e formas
correlatas de intolerância, com
o propósito de promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas pessoas ou grupos.”
A convenção determina ainda que tais medidas ou políticas não serão consideradas discriminatórias ou incompatíveis
com o propósito da convenção,
não resultando na manutenção
de direitos separados para grupos distintos e não se estenderão além de um período razoável ou após terem alcançado
seu objetivo.
De acordo com a convenção, os Estados partes deverão
formular e implementar políticas cujo propósito seja proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades para todas as pesso-

as. Entre elas, políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais, ou qualquer outro tipo de política promocional, e a divulgação da
legislação sobre o assunto por
todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de comunicação de massa e pela internet.
O texto também diz que os
sistemas jurídicos e políticos
do Estado devem refletir adequadamente a diversidade de
suas sociedades, “a fim de
atender às necessidades legítimas de todos os setores da
população”.
A convenção determina
que o Estado deve garantir às
vítimas do racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância um tratamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário
ao sistema de justiça, processo ágeis e eficazes e reparação
justa nos âmbitos civil e criminal, conforme pertinente.
Para acompanhar o cumprimento da convenção, o Estado deve criar uma instituição
nacional que será responsável
por monitorar o cumprimento
das medidas previstas.
Também será estabelecido
um Comitê Interamericano
para a Prevenção e Eliminação
do Racismo, Discriminação
Racial e Todas as Formas de
Discriminação e Intolerância.
Esse comitê será constituído
por um perito nomeado por
cada Estado Parte, que exercerá suas funções de maneira independente e cuja tarefa será
monitorar os compromissos
assumidos na convenção.
Além disso, a convenção
prevê ainda que qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou
entidade não governamental
juridicamente reconhecida em
um ou mais Estados membros
da OEA, pode apresentar à
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos petições
que contenham denúncias ou
queixas de violação desta convenção por um Estado Parte.
(Agencia Brasil)
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O governo de Minas Gerais
e o Ministério Público estadual
estão notificando as empresas
responsáveis por 31 barragens
de rejeitos existentes no estado
para que forneçam informações
sobre os efeitos das recentes
chuvas e as ações adotadas para
monitorar o grau de segurança
estrutural das construções.
Assim que receberem a notificação, os responsáveis pelas
31 barragens que estão com situação de emergência declarada
terão 24 horas para informar à
Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam) dados sobre o
volume médio de chuvas que
vêm atingindo essas estruturas;
a existência de um plano de ação
para o período chuvoso; a capacidade e o funcionamento do sistema de drenagem. São pedidos
ainda dados sobre eventuais problemas estruturais e medidas de
monitoramento adotadas para
minimizar o risco de acidentes.
Os dados fornecidos pelas

empresas serão analisados por
técnicos da Feam, em conjunto
com representantes do Ministério Público estadual e com apoio
de firmas de auditoria independentes. Segundo o governo estadual, o objetivo da medida é intensificar o monitoramento das
barragens neste período de chuvas, no qual 145 dos 853 municípios mineiras decretaram situação de emergência, e reforçar a
segurança da população.
“O governo do estado está
unindo forças ao Ministério Público para intensificar o monitoramento das barragens nesse
período chuvoso. Queremos segurança acima de tudo”, disse na
terça-feira (11) o governador
Romeu Zema.
De acordo com a Feam, das
31 barragens em situação de
emergência em Minas Gerais,
22 estão em nível 1 (menos preocupante); seis em nível 2 e três
em nível 3. O número inferior é
inferior às 36 estruturas relaci-

onadas, mas os números informados a cada novo boletim da
agência podem variar em virtude das constantes alterações da
categoria de risco de cada barragem.
Na segunda-feira (10) à noite, por exemplo, a empresa Minérios Nacional, controlada pela
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), comunicou às autoridades estaduais que o nível de
segurança da barragem B2 (Fernandinho), localizada na cidade
de Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte, havia passado de 1 para 2, em consequência do grande volume de
chuvas na região.
Tanto a empresa quanto a
Defesa Civil informaram que o
nível 2 não indica risco iminente de rompimento da barragem.
Mesmo assim, técnicos da companhia e dos órgãos públicos
responsáveis inspecionaram a
estrutura no fim da manhã de
hoje. O resultado da vistoria ain-

da não foi divulgado, mas, em
vídeo gravado nas redes sociais,
o prefeito de Rio Acima, Felipe
do Waldiney, disse que está em
contato com autoridades estaduais e representantes da CSN e
que, por ora, não há motivos para
a população se preocupar.
“Não há risco iminente de
rompimento. A vistoria para avaliar os riscos de rompimento
ainda não tinha acabado, mas a
situação está sob controle. Não
há motivo para pânico”, disse
Waldiney.
O prefeito reforçou informação divulgada pela Defesa
Civil e pela Minérios Nacional/
CSN de que não há pessoas morando na área, que, em caso da
barragem se romper, pode vir a
ser atingida por dejetos ou pela
variação do nível do Rio das Velhas. “Por isso, peço às pessoas
que não divulguem informações
que não sejam oficiais, para não
causar pânico e desinformar a
população.”(Agencia Brasil)

Pandemia e crise hídrica fizeram
inflação estourar meta, diz BC
A pandemia de covid-19, a
elevação do preço global das
commodities (bens primários
com cotação internacional) e a
crise hídrica foram responsáveis
pela inflação estourar o teto da
meta, justificou na terça-feira
(11) o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto. Por determinação legal,
ele enviou uma carta ao ministro da Economia, Paulo Guedes,
e ao Conselho Monetário Nacional (CMN) justificando a inflação oficial de 10,06% em 2021,
de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
No ano passado, o IPCA
atingiu quase o dobro do teto fixado pelo CMN. A meta de inflação oficial para o ano passado
estava em 3,75%, com margem de
tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. O índice, portanto, poderia variar de
2,25% a 5,25%. Essa foi a sexta
vez, desde a criação do sistema
atual de inflação, em que o presidente do BC teve de justificar
o descumprimento da meta.
“Os principais fatores que
levaram a inflação em 2021 a
ultrapassar o limite superior de
tolerância foram os seguintes:
» Forte elevação dos preços

de bens transacionáveis em moeda local, em especial os preços
de commodities;
» Bandeira de energia elétrica de escassez hídrica;
» Desequilíbrios entre
demanda e oferta de insumos, e gargalos nas cadeias
produtivas globais”, explicou o BC na carta.
Segundo Campos Neto, a
grande parte da inflação alta
em 2021 foi um fenômeno
global impulsionado pela pandemia de covid-19. A doença
afetou fluxos comerciais em
todo o planeta, criando gargalos na distribuição de produtos. De acordo com ele, o fenômeno atingiu não apenas
países emergentes, mas também economias avançadas.
“As pressões sobre os preços de commodities e nas cadeias produtivas globais refletem
as mudanças no padrão de
consumo causadas pela pandemia, com parcela proporcionalmente maior da demanda
direcionada para bens”, escreveu Campos Neto. “De
fato, a aceleração significativa da inflação em 2021 para
níveis superiores às metas
foi um fenômeno global,

atingindo a maioria dos países
avançados e emergentes.”
No ano passado, escreveu
Campos Neto, a inflação importada foi o principal fator que
impulsionou a inflação. O destaque foi a elevação do preço
internacional do petróleo, que
encareceu os combustíveis.
“O principal fator para o desvio de 6,31 p.p. da inflação em
relação à meta adveio da inflação importada, com contribuição de 4,38 p.p., cerca de 69%
do desvio. Abrindo esse termo
[decompondo a inflação importada], destacam-se as contribuições de 2,95 p.p. do preço do petróleo, 0,71 p.p. das
commoditi es em geral e 0,44
p.p. da taxa de câmbio”, destacou a carta.
Depois da inflação importada, a inércia inflacionária foi o
segundo fator que pressionou a
inflação no ano passado, com
impacto de 1,21 ponto acima do
teto da meta. A inércia representa a indexação de contratos e de
preços que são corrigidos pela
inflação do ano anterior. Desde
o segundo semestre de 2020, a
inflação está em alta, afetando a
inflação de 2021.
Por fim, a carta do BC atribuiu a “demais fatores” impacto

de 1,02 ponto acima do teto da
meta. Dentro deste total, o destaque foi a bandeira de escassez
hídrica (cobrada desde setembro do ano passado), que encareceu a conta de luz e teve impacto de 0,67 ponto. Essa bandeira vigorará, a princípio, até
abril deste ano.
“O fraco regime de chuvas
levou ao acionamento de termoelétricas e de outras fontes de
energia de custo mais elevado
durante a segunda metade de
2021, resultando em aumento
expressivo das tarifas de energia elétrica”, ressaltou o BC.
“Em setembro, foi criada e
acionada a bandeira escassez
hídrica, o que causou aumento de 49,6% sobre a bandeira
anterior e de 5,8% sobre a tarifa de energia elétrica ante o
mês anterior.”
Na última vez em que o presidente do BC justificou o descumprimento da meta de inflação foi em 2017. Naquele ano,
porém, a inflação encerrou abaixo do piso da meta, em 2,95%,
contra um limite mínimo de 3%
para o IPCA. Na ocasião, o Banco Central era presidido por Ilan
Goldfajn, com Henrique Meirelles como ministro da Fazenda.
(Agencia Brasil)

Covid-19 e gripe levam universidades
a suspender aulas presenciais
O aumento da incidência de
casos de covid-19 em decorrência da variante Ômicron e a epidemia de Influenza levaram a
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), a Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) e a Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro
(Unirio) a suspender as atividades presenciais até o próximo
dia 31, exceto as consideradas
essenciais.
“Na tentativa de evitar aglomerações e garantir a segurança
da comunidade acadêmica, recomenda-se que as aulas presenciais sejam suspensas até o final
deste mês. A UFRJ está monitorando a evolução da variante

Ômicron e, tão logo a situação
melhore, informará sobre a possibilidade de retorno das atividades presenciais”, diz a nota.
O comunicado da Uerj ressalta que houve incremento na
incidência da infecção pelo
novo coronavírus nas últimas
semanas, resultante da circulação da variante Ômicron no
estado. “Enfatiza ainda que,
além da covid-19, está em
curso uma epidemia de gripe do subtipo H3N2, que
pode levar a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em pessoas de
alto risco”. A Uerj também
informa que o início do período
letivo está mantido para 2 de fe-

vereiro com aulas em modelo
híbrido.
A Unirio afirma que a interrupção das atividades presenciais se deve ao agravamento do
cenário pandêmico no Rio de
Janeiro, conforme indicado pela
Secretaria Municipal de Saúde.
“As atividades consideradas indispensáveis serão mantidas sob
a modalidade presencial e definidas pelas chefias imediatas”,
diz a nota.
A partir da terça-feira (11),
o atendimento ao público externo e as atividades no Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) serão prestadas
mediante o trabalho presencial
de no máximo 50% do quadro

de cada unidade judiciária ou
administrativa.
A determinação considerou
o “recrudescimento de infecções no cenário da pandemia de
covid-19 em todo o país em razão da variante Ômicron do novo
coronavírus”
“A decisão considerou a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se
assegurar condições mínimas
para sua continuidade, respeitados os protocolos de segurança
sanitária, visando a preservação
da saúde dos serventuários,
agentes públicos, advogados e
usuários em geral nas dependências do TJRJ”, diz o tribunal.
(Agencia Brasil)

Com alta de casos de covid-19, STF
volta a autorizar trabalho remoto
O Supremo Tribunal Federal
(STF) voltou a autorizar o trabalho remoto para todos os seus
servidores. A medida tem prazo
até 31 de janeiro e foi baixada
por meio de uma portaria publicada no sábado (8).
Pela norma, devem ser mantidos trabalho presencial no máximo 30% das equipes que atuam em
um mesmo ambiente. Caso isso
não seja possível, deve ser adotado o regime de revezamento.

A medida foi tomada pela
ministra Rosa Weber que exerce a presidência do Supremo,
enquanto o presidente Luiz
Fux tira férias. A portaria é assinada pelo secretário-geral
da Corte, Edmundo Veras dos
Santos Filho.
O trabalho presencial no Supremo vinha sendo retomado
desde novembro, quando as taxas de contaminação e mortes
por covid-19 registraram queda

em todo o país junto com o
avanço na vacinação. Atualmente todos os ministros da Corte
já receberam três doses vacina.
Agora, a volta ao teletrabalho foi determinada em razão do
avanço nos números da covid19, após a chegada da variante
Ômicron ao país. Desde o fim
de dezembro, a taxa de contaminação vem crescendo continuamente no Distrito Federal (DF).
Na segunda-feira (10), ela atin-

giu a marca de 2,01, o que significa que para cada 100 pessoas com covid-19, outras 201
podem ser infectadas.
Na portaria do Supremo,
consta como justificativa para o
trabalho remoto o surto de gripe ocasionado pelo vírus Influenza e o aumento significativo
de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e a taxa de
ocupação de leitos no DF.
(Agencia Brasil)
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FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ nº. 07.050.611/0001-93 - NIRE 35219488001
RETIFICAÇÃO
Na ata de Reunião de Sócios Quotistas realizada no dia 30/09/2021, publicada neste jornal em
1º/10/2021, nos ítens “4.1” e “5.1” o valor do Capital Social foi publicado erroneamente.
Onde se lê: “4.1) Redução do capital social em R$ 48.900.000,00 (quarenta e oito milhões e novecentos
mil reais) passando o capital social dos atuais R$ 88.700.000,00 (oitenta e oito milhões e setecentos
mil reais) para R$ 39.800.000,00 (trinta e nove milhões e oitocentos mil reais), com a consequente
redução do número de cotas societárias, para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos
do artigo 1.082, II, da Lei nº 10.406/2002.”
Leia-se: “4.1) Redução do capital social em R$ 48.900.000,00 (quarenta e oito milhões e novecentos
mil reais) passando o capital social dos atuais R$ 88.900.000,00 (oitenta e oito milhões e novecentos
mil reais) para R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com a consequente redução do número
de cotas societárias, para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos do art. 1.082, II,
da Lei nº 10.406/2002.”
Onde se lê: “5.1) ... nos termos do artigo 1082, inciso II, da Lei 10.406/2002, para adequação ao
objeto da Sociedade, os sócios cotistas aprovam a redução do capital da Sociedade no montante de
R$ 48.900.000,00 (quarenta e oito milhões e novecentos mil reais) passando o capital social da
Sociedade dos atuais R$ 88.700.000,00 (oitenta e oito milhões e setecentos mil reais), divididos em
17.740 (dezessete mil, setecentos e quarenta) cotas no valor nominal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para R$ 39.800.000,00 (trinta e nove milhões e oitocentos mil reais), divididos em 7.960 (sete mil,
novecentas e sessenta) cotas, no valor nominal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, com o
consequente cancelamento de 9.780 (nove mil, setecentas e oitenta) cotas sociais.”
Leia-se: “5.1) ...nos termos do artigo 1082, inciso II, da Lei 10.406/2002, para adequação ao objeto
da Sociedade, os sócios cotistas aprovam a redução do capital da Sociedade no montante de R$
48.900.000,00 (quarenta e oito milhões e novecentos mil reais) passando o capital social da Sociedade
dos atuais R$ 88.900.000,00 (oitenta e oito milhões e novecentos mil reais), divididos em 17.740
(dezessete mil, setecentos e quarenta) cotas no valor nominal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), divididos em 8.000 (oito mil) cotas, no valor nominal
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, com o consequente cancelamento de 9.740 (nove mil,
setecentas e quarenta) cotas sociais.”

IRO Indústria de Reciclagem e Comércio
de Materiais de Construção Ltda.

CNPJ/ME nº. 02.126.014/0001-81 - NIRE 35.214.736.791
Ata de Reunião do Sócio Quotista, Realizada em 30/11/2021.
1. Horário e Local: Em 30/11/2021, às 10h00min, na sede social situada na Av. Constran, 132, Parte,
Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300. 2. Presença: A sócia titular de 100% do capital social, a
saber; (i) RVM Empreendimentos Ltda., com sede na Av. Constran, Sítio, Sala 03, Vila Industrial,
Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300, CNPJ/ME nº 11.303.148/0001-11, com ato constitutivo
arquivado na JUCESP sob n° 35223718644 em 29/10/2009. Mesa Dirigente: Thomas Otto Hueller,
como Presidente da Mesa e Frankli Fadini Xavier, como Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia:
4.1. Redução do capital social em R$ 23.400.000,00 passando o capital social dos atuais
R$ 60.400.000,00 para R$ 37.000.000,00, com a consequente redução do número de cotas societárias,
para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei nº 10.406/2002.
4.2. Outros assuntos correlatados. 5. Deliberações: Submetidos aos assuntos constantes da ordem
do dia à discussão e, logo depois a votação, os presentes, à unanimidade, deliberam: 5.1. Aprovada
a redução do capital da Sociedade no montante de R$ 23.400.000,00, equivalentes a 23.400.000 de
cotas no valor nominal de R$ 1,00 passando o capital social da Sociedade dos atuais R$ 60.400.000,00,
divididos em 60.400.000 cotas no valor nominal de R$ 1,00 para R$ 37.000.000,00, divididos em
37.000.000 de cotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, com o consequente cancelamento de
23.400.000 cotas sociais, para melhor adequação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo
1.082, II, da Lei nº 10.406/2002. 5.2. A única cotista da Sociedade autoriza a sua diretoria a praticar
todos os atos necessários para cumprimento da deliberação acima. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e
assinada. Santana de Parnaíba, (SP), 30/11/2021. aa) Thomas Otto Hueller, Presidente da Mesa e
Frankli Fadini Xavier, Secretário da Mesa. Pela sócia RVM Empreendimentos Ltda., Breno Leme
Asprino Neto, Frankli Fadini Xavier e Thomas Otto Hueller, Diretores. - Confere com o original lavrado
no livro próprio. Thomas Otto Hueller - Presidente; Frankli Fadini Xavier - Secretário. Visto do
Advogado: Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP nº 148.712.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014878-57.2021.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Ocupantes e demais interessados, com endereço à Vlademir Cardoso Goncalves, S/N, Terreno, Jardim Vale do Sol, CEP 08383-510, São Paulo SP, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de San Can Empreendimentos Imobiliarios e Comercio Ltda
e outro, alegando em síntese: As autoras são co-proprietárias e legítimas possuidoras da fração ideal de 80% do imóvel atualmente matriculado
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1014711-92.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei. Faz saber
a(o) Consórcio Jardins da Barra II (Gafisa SPE 104 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 12.571.772/0001-62, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Felipe Couto Cazaraim, objetivando a devolução dos cheques pagos
em 19/10/2018 e a carta de anuência, além de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00, lastreado pela
comissão de corretagem pago pela aquisição de imóvel. Encontrando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo
supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, será presumido aceito como verdadeiro os fatos alegados na
petição inicial e será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado n a forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de Dezembro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1077378- 74.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 18ª Vara Cível do
Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr. Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. Faz saber a Francisca
da Luz Quartim Barbosa, de qualificação ignorada, que lhe foi proposta uma Ação Procedimento Comum por parte de Claudia
Maria Lavieri Quinto e Marcos Lapetina representado pela sua curadora Daniela Lavieri Lapetina, objetivando outorga a
escritura definitiva: apartamento nº 32, situado no 3º andar do Edifício Conceição, localizado na Avenida Casper Líbero n º
93. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerados revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 15 de dezembro de 2021.
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0047430-07.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível,
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Anderson Braz Lourenço Lava Rápido ME, CNPJ. 27.295.012/0001-47, que Santos Assessoria Empresarial Eireli, move a
ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, cumpra voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 3.090,58, corrigido, atualizado
e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e cientes de que, findo o prazo acima fixado,
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de
mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é
expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1013849-18.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara
Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Paulo Cesar de Souza, CPF. 097.250.388-94 e Conceição Chavasco de Souza, CPF. 334.092.758-86, que foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por Simone Santana de Oliveira e Lopes Pereira e Oliveira Advogados
Associados, objetivando o recebimento de R$ 10.248,14 (Fev/2020), referente ao aluguel e encargos do apartamento
residencial nº 61, localizado no 6º andar do Edifício Rouxinol ou bloco II, integrante do CONDOMÍNIO AVES RARAS,
situado à rua Pintassilgo, nº 185, esquina com Avenida Rouxinol, nº 273, em Indianópolis, 24º Subdistrito. Encontrando os
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, será
presumido aceito como verdadeiro os fatos alegados na petição inicial e será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 20 de dezembro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1125292-71.2020.8.26.0100. A MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. Faz saber a Atlas Proj
Tecnologia Ltda., CNPJ 26768698000183, Atlas Services ± Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em
Degestão Empresarial Ltda., CNPJ 30608097000180 e Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda., CNPJ 31049719000140, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Alexandre Lopes Campagnani, objetivando a
Rescisão Contratual com devolução de valores retidos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela parte
ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de dezembro de 2021.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0001340-38.2021.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Mello Laboratório Médico de Análises Ltda, CNPJ46.810.099/0001-98, que foi distribuído incidente de desconsideração da
personalidade jurídica por parte de Rodrigo Graça de Almeida, a fim de que lhe seja estendida a responsabilidade patrimonial
pelo cumprimento da obrigação representada no título executivo extrajudicial não pago, que fundamenta a ação processada
sob o nº 0007474-18.2020.8.26.0003. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo apresentada defesa, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021.
FORO CENTRAL - 42ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 14º andar - salas
nºs 1413 / 1409 - Centro - CEP 01501-900 - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1061756-91.2017.8.26.0100. A Drª
MARIAN NAJJAR ABDO, MMª Juíza de Direito da 42ª Vara Cível do Foro Central
da Comarca da Capitaldo Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a
ANDERSON LOPES DOS SANTOS (RG 33.529.808-04) e a CLAUDINO LOPES
DOS SANTOS, que BENEDITA SILVEIRA CAMPOS SADI, FERNANDA SILVEIRA
CAMPOS SADI e LILIANA SILVEIRA CAMPOS SADI (herdeiras e sucessoras do
falecido Pedro Sadi Filho) lhe movem ação de PROCEDIMENTO COMUM visando
a condenação dos réus na transferência perante o Detran/SP, da propriedade do
veículo VW Voyage GL, ano/modelo 1993, cor branca, placaBMB 9095, Renavam
612614492, com a suspensão da cobrança de eventuais débitos relacionados ao
veículo; e a condenação em custas, honorários e demais cominações legais,
alegando que os réus furtam-se à responsabilidade sobre as infrações administrativas praticadas, mantendo o carro registrado em nome de pessoa já falecida.
Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTEM o feito, sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e cientes de que não
havendo manifestação lhes será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA EUSEBIO DE PAULA MARCONDES, 1008, APTO 03 , 2º PAVIMENTO ,
BLOCO 01 OU EDIFICIO ALPHA , CONDOMINIO JARDIM D’ABRIL II ,
13º SUBDISTRITO , JARDIM D’ ABRIL , SAO PAULO - SP, CEP: 05398-020
1º leilão 17/01/2022 as 11:30 horas
2º leilão 07/02/2022 as 11:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
ANTONIO GIMENES, CPF 863.337.638-53
MARIA NAZARETH SIMPLICIO GIMENES, CPF 026.402.638-11
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA SP CEP: 13299-212
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B51052
12 - 13 - 14/01/2022

9ª Vara da Família e Sucessões Cível II - Santo Amaro/SP.
Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias.
Processo 1058276-69.2021.8.26.0002.
A Dra. Tania Zveibil Zekcer, Juíza de Direito da 9ª Vara da
Família e Sucessões Cível II - Santo Amaro/SP.
Faz saber que nos autos de Alteração do Regime de Bens
do Casamento, Rodrigo de Abreu Silvestre e Kamila
Cristina Botelho Silvestre objetivam alterar o regime de
bens do casamento passando da atual comunhão parcial
para separação total, nos termos do art. 734, § 1º do CPC.
Nestas condições, expede-se edital com o prazo de 30
dias, para que terceiros interessados se manifestem nos
autos, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o edital
afixado e publicado na forma da Lei.
[11,12]

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº
0035959- 91.2021.8.26.0100. A Dra. LEILA
HASSEM DAPONTE, Juíza de Direito da 25ª Vara
Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber
a ERIKA CAROLINA ARAÚJO CARVALHO,
inscrita no CPF/MF sob nº 410.337.408-02, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por
parte de ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR FILHAS DE
NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO –
HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA, ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a
executada em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para
que efetue o pagamento do débito de R$ 5.621,94,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias,
inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10%
(dez por cento) e de honorários de advogado de
10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 29/09/2021. 12 e 13/01
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Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação da requerida SONIA HELENA GALUZZI, CPF Nº 061.077.498-02 e demais interessados, expedido nos autos da
Ação de Alienação Judicial, promovida por SILMARA ELAINE GALUZZI KEHL, CPF nº 016.431.508-04. Processo nº 1010364-11.2017.8.26.0554.A Dra. Adriana Bertoni
Holmo Figueira, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo André, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de
bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor
judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 17/01/2022, às 15:00
horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 20/01/2022, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da
avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o
fechamento da primeira, e se encerrará no dia 08/02/2022, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não
devendo ser aceito lance inferior a 70% da avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam intimados os executados, e demais
interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade
“ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a
viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor,
assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável
de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e
parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a
proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 70% do valor da avaliação, ficando
claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade,
indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre
a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente
pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à
vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o
valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva
liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a
imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o
valor da avaliação. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o praceamento seja cancelado após a publicação do edital,
especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido a comissão de 5% sobre o valor transacionado para pagamento dos custos do
leiloeiro, e caso já tenha havido lance para arrematação do bem, o valor devido será de 5% sobre o valor do último lance ofertado. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas
poderão ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua Princesa Isabel, 86, cj. 64/65, Brooklin - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email:
faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO: Um Prédio sob o nº 848, da Rua Senador Flaquer, e seu respectivo terreno, constituído de parte do lote 02, da quadra “S”, situado
no Bairro Casa Branca, nesta cidade, medindo 5,00ms de frente para a referida Rua, por 18,90ms da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da rua olha para o imóvel,
onde confronta com o prédio 842, do lado esquerdo mede 20,70ms, onde confronta com propriedade de Marco Ancona, e nos fundos mede5,00ms, onde confronta com
S.A Moinho Santista, encerrando uma área de 99,00ms². Imóvel esse situado no lado par da Rua Senador Flaquer, matriculado sob o nº 24.654, no 1º Cartório de Registro
de Imóveis de Santo André, contribuinte nº 05.136.005. De acordo com o laudo de avaliação constante dos autos, o imóvel está localizado em região com característica
mista, comercial e residencial, e está inserido no quarteirão formado pela Av. Santos Dumont, Rua Dom João VI e a própria Rua Senado Flaquer. O imóvel está em Zona
de Qualificação Urbana – ZQU, macrozona urbana. O local é provido dos principais melhoramentos públicos. Trata-se de uma casa comercial, térrea, composta por
recepção, salas, banheiro, cozinha, quintal com área de serviço. Na ocasião em que foi feita a vistoria o imóvel encontrava-se vazio, com aspecto de abandono. Valor da
avaliação: R$364.935,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais) base de novembro/20, conforme laudo de avaliação constante dos autos.
VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA OUTUBRO/2021: R$400.720,00 (quatrocentos mil, setecentos e vinte reais). Obs. 01: Consta da Av. 04
da referida matrícula prenotação da decisão judicial, proferida nestes autos, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a extinção do condomínio havido entre as
partes sobre o imóvel; Obs. 02: Conforme certidão de tributos acostada aos autos (fls. 288/290), emitida pela Prefeitura de Santo André, o total de débitos para o imóvel
perfazia o montante de R$9.922,65 até a data de 29/06/21. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta
do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da lei.

Inpet Brasil Embalagens Plásticas S.A.
NIRE 35.300.315.901 - CNPJ/MF 06.539.526/0001-20
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, horário e local: Aos 31/08/2021, às 10h, na sede da Companhia, na Rodovia Waldomiro Correa
de Camargo, 7.000, Vila Martins, Itu/SP, reuniram-se os acionistas da Companhia. Presença: Totalidade.
Convocação: Dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §
4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente - Wagner Muraro, Secretário - João Henrique Lemos. Ordem
do dia: a) Deliberar sobre o encerramento das atividades da ﬁlial da Companhia situada no Município
de Sorocaba, com a consequente alteração no Artigo 2º do Estatuto Social; b) Alteração do quadro e
acionistas constante no Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; c) Consolidação do Estatuto Social
da Companhia; e d) Outros assuntos de interesse geral. Deliberações: Dando início às deliberações, relativamente a alínea “a” da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, encerrar as atividades da ﬁlial da Companhia que se localizava em Sorocaba/SP, na Alameda Jockey Club
de Sorocaba, 763, complemento nº 9 e 11, Cajuru do Sul, CEP 18105-125, CNPJ 06.539.526/0004-73, e
NIRE 35.905.480.979, com a consequente alteração no Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º A Companhia tem sede na Rodovia Waldomiro Correa de Camargo, 7.000, Vila Martins, Itu/SP, CEP 13308-200, que é seu foro. §1º - A Companhia possui
as seguintes ﬁliais: a) localizada em Porto Feliz/SP, na Rodovia Castelo Branco, s/nº, km 103,8, Galpão
B, Bairro Faxinal, CEP 18.540-000, CNPJ 06.539.526/0002-01, e NIRE 35.903.826.100; e b) localizada
em Foz do Iguaçu/PR, na Alameda Tito Muffato, 290, sala 04, Jardim Itamaraty, CEP 85.863-070, CNPJ
06.539.526/0003-92, e NIRE 41.901.243.144. §2º - Por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser
instaladas, transferidas ou extintas ﬁliais e quaisquer outras dependências em qualquer ponto do Território Nacional ou no exterior.” Em relação à alínea “b” da ordem do dia, deliberaram os acionistas, de maneira unânime, com base nos registros constantes nos livros societários da Companhia, pela alteração
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a ﬁm de atualizar o quadro de acionistas constante na
referida cláusula, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O Capital Social totalmente
subscrito e integralizado é de R$ 17.250.000,00, dividido em 17.250.000 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, e se divide entre os acionistas da Companhia da seguinte forma:
nº Total de Ações Participação total no % do Capital
Acionista
Ordinárias
Capital Social
Social
Inpet Internacional SA
15.525.000
R$ 15.525.000,00
90%
RHSM Participações Sociedade Ltda
1.725.000
R$ 1.725.000,00
10%
Total
17.250.000
R$ 17.250.000,00
100%
§Único. A Companhia poderá ter seu capital aumentado por deliberação da Assembleia Geral. No tocante à alínea “c” da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, consolidar o Estatuto
Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo. Por ﬁm, passando a
alínea “d” da ordem do dia, o Presidente conferiu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como
ninguém quis manifestar-se, declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ata,
que depois de redigida, foi lida e aprovada por todos os presentes. Acionistas: Inpet Internacional SA,
representada por Wagner Muraro, e RHSM Participações Sociedade LTDA, também representada por
Wagner Muraro. A presente ata é cópia ﬁel da lavrada em livro próprio. Wagner Muraro - Presidente;
João Henrique Lemos - Secretário. Acionistas: Inpet Internacional SA - p.p. Wagner Muraro; RHSM
Participações Sociedade LTDA - p. Wagner Muraro. JUCESP 510.949/21-6 em 22/10/2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
MARIA DE LOURDES RAMOS, REQUERIDO POR DIRCE RAMOS THIBES - PROCESSO Nº100158160.2020.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV
- Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Lopes Gomes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 07/12/2021, foi decretada
a INTERDIÇÃO de MARIADE LOURDES RAMOS, CPF 076.879.311-49, que apresenta comprometimento
do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir seus desejos ou necessidades, o que impossibilita de imprimir
diretrizes de vida, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Dirce Ramos Thibes. Com relação
aos limites da curatela esta só afetará os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial
de acordo com o artigo 85 da Lei 13.146/15. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de
dezembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES EXECUTORAS DE ENSINO PARA JOVENS E
ADULTOS DE SÃO PAULO – SEMES -, CONVOCA SEUS ASSOCIADOS, PARA
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ
NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, EM 1ª CHAMADA ÀS 10H00 E EM 2ª CHAMADA
ÀS 11H00, NA SEDE DO SINDICATO SITUADA NA RUA SETE DE ABRIL, Nº 140,
SALA 31-A, REPÚBLICA, EM SÃO PAULO, CAPITAL, NOS TERMOS DO ESTATUTO
REGENTE, ESPECIALMENTE DO ART. 12, SENDO CONVOCADA COM
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 3 DIAS POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO, OBSERVANDO
OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS EMANADOS DAS AUTORIDADES PÚBLICAS PARA
CONTER A PANDEMIA DE COVID-19, PARA DELIBERAREM QUANTO À: 1 - FIXAÇÃO
DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ASSOCIATIVA EASSISTENCIAL; 2 FORMA PARA RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. SÃO PAULO,
12 DE JANEIRO DE 2022. PRESIDENTE – FLÁVIO LUPI.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DO ENSINO TÉCNICO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEMET -, CONVOCA SEUS ASSOCIADOS, PARA
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ
NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, EM 1ª CHAMADA ÀS 10H00 E EM 2ª CHAMADA
ÀS 11H00, NA SEDE DO SINDICATO SITUADA NA RUA SETE DE ABRIL, Nº 140,
SALA 31-A, REPÚBLICA, EM SÃO PAULO, CAPITAL, NOS TERMOS DO ESTATUTO
REGENTE, ESPECIALMENTE DO ART. 22, SENDO CONVOCADA COM
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 3 DIAS POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO, OBSERVANDO
OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS EMANADOS DAS AUTORIDADES PÚBLICAS PARA
CONTER A PANDEMIA DE COVID-19, PARA DELIBERAREM QUANTO À: 1 - FIXAÇÃO
DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ASSOCIATIVA EASSISTENCIAL ; 2 FORMA PARA RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. SÃO PAULO,
12 DE JANEIRO DE 2022. PRESIDENTE – LUIZ FELIPE DE ARAÚJO LIMA

JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, Segundo Oficial de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo. FAZ SABER, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado sob nº 493.721,
em 10/11/2021, o requerimento de 09 de novembro de 2021, feito pelo
credor fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/
MF. sob o nº 90.400.888/0001-42, objetivando a intimação pessoal dos
devedores fiduciantes, NILSON SILVA SOARES, CPF/MF. 898.755.918-15,
e VERA LÚCIA RODRIGUES PANIZZA, CPF/MF. 935.937.598-53, os quais
se encontram em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, e ante a previsão legal
contida no parágrafo 4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97, FICAM
ELES INTIMADOS A COMPARECER neste Serviço Registral, situado na Rua
Vitorino Carmilo, 576, Barra Funda, de segunda a sexta-feira, no horário
das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de seu representante
legal, devidamente identificado, a fim de efetuar o pagamento das
prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito
em 09/11/2021, o valor de R$-26.895,15, de acordo com a planilha diária
apresentada pelo credor, débito este decorrente da Cédula de Crédito
Bancário nº 073336230010247, datada de 30 de agosto de 2017, registrada
sob nº 8, em 25 de setembro de 2017, nas matriculas nºs 50.733 e 50.734,
e referentes ao APARTAMENTO Nº 24, no 1º andar ou 2º pavimento do
Bloco B, e a UMA VAGA na garagem localizada no 2º subsolo dos Blocos
A e B, do EDIFÍCIO AIMBERÊ, situado na Rua Aimberê nºs 1.755 e 1.769, no
19º Subdistrito – Perdizes, e ao total acima serão acrescidas as custas,
emolumentos e despesas com as tentativas de intimação pessoal dos
fiduciantes, como também as despesas com publicação do presente Edital.
Ficam os FIDUCIANTES ciente de que, no dia imediatamente posterior ao da
última publicação do presente Edital, serão considerados como INTIMADOS
e terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do primeiro dia útil
seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação, que se dará a partir da
terceira publicação deste Edital, sendo que, recaindo o termo final em
sábado, domingo ou feriado, será prorrogado até o primeiro dia útil
subsequente, para satisfazer os referidos pagamentos, em moeda corrente
nacional ou por meio de cheque administrativo em nome do credor fiduciário.
ALERTA:- Decorrido o prazo para purgação da mora, ao credor fiduciário
restará a faculdade de solicitar a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 26 do mesmo
diploma legal. Para que surtam os efeitos legais da intimação sem que se
possa alegar ignorância, o presente EDITAL está sendo publicado por 3
(três) dias em um dos jornais de maior circulação local e afixado na forma
da lei. São Paulo, ** de dezembro de 2021. O OFICIAL.

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 142ª 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 142ª 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 SIMPLIFIC PAVARINI
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, atuando por sua ﬁlial na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano 466, Bloco B, conjunto 1401 – Itaim Bibi, 04534002, inscrita no CNPJ sob o nº 15.227.994/0004-01 (Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reuniremse em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 28 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 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 19 de
novembro de 2021, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Aprovar a não Recompra
Compulsória dos Créditos Imobiliários nos termos da cláusula 6.1. item (ii) do Instrumento Particular de Contrato de
Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em razão da não constituição da Alienação
Fiduciária (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) e apresentação da Matrícula nº 15.040 do 2º Ofício do
Registro de Imóveis de Salvador, constando o registro do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em
Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária”), dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados
de sua respectiva prenotação, prorrogável automaticamente por até dois períodos consecutivos de 30 (trinta) dias
corridos caso a Fiduciante comprove que está cumprindo diligentemente com todas as exigências feitas pelo Ofício de
Registro de Imóveis e que não houve a baixa da prenotação, conforme previsto na cláusula 3.9 do referido Contrato
de Alienação Fiduciária; (II) Aprovar a concessão de prazo adicional equivalente a 60 (sessenta) dias corridos, contados
da realização da Assembleia, prorrogáveis por igual período, desde que comprovado que a Fiduciante (conforme
deﬁnido no Contrato de Alienação Fiduciária) está cumprindo diligentemente com todas as exigências feitas pelo
Ofício de Registro de Imóveis, para registro do Contrato de Alienação Fiduciária; e (III) Autorizar o Agente Fiduciário,
em conjunto com a Emissora, a realizar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações
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
investidores que representem pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda
convocação, com qualquer número dos CRI em circulação, excluídos os que não possuem direito de voto, conforme
clausula 16.10 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifcpavarini.
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, 8 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)
11 e 12/01

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1073355-59.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Brito e Bazani Corretora de Seguros, CNPJ. 18.128.386/000187, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de Adenilson Vieira de Souza, objetivando a entrega do CRV do veículo marca Nissan, Modelo Frontier XE, 25 X
2, de cor prata, ano fabricação 2011, modelo 2012, Placa ETQ 6260 ± RENAVAM 00335225454. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2021.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 5ª VARA
CÍVEL - Avenida Nações Unidas nº 22.939 - 10º andar - Torre Brigadeiro - CEP
04795-100
Fone:
5548-3199
R.
230
São
Paulo-SP
E-mail:
stoamaro5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1 0 4 4 9 4 6 - 1 5 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 0 0 2. O M M . Ju i z d e D i r e i t o d a 5 ª Va r a C í ve l d o Fo r o
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. EURICO LEONEL PEIXOTO
F I L H O, na for ma da Lei, etc. FA Z S A B E R ao E S P Ó L I O de ESTEVAN IGNÁCIO
S C H R E I B E R W E S OVA ( C P F 0 0 4 . 4 7 5 . 4 4 7 - 7 2 ) ,
n a p e s s o a d a i nv e n t a r i a n t e
SUZANNA SCHREIBER, que JOSÉ LUIZ ANTONIO DA SILVA e SILVANA RIBEIRO
S I LVA l h e s m ove m e a O U T RO S , a ç ã o d e A D J U D I C A Ç Ã O C O M P U L S Ó R I A PROCEDIMENTO COMUM, tendo por objeto o imóvel consistente do lote 07-A da
quadra 18 do Jardim Colonial, 32º Subdistrito - Capela do Socorro, Capital, com a
área de 160,00m² (contribuinte: 175.168.0014-6), alegando tê-lo havido de Emerson
Terencio Gomes de Oliveira e s/m Simoni Paiva de Oliveira, por instrumento par ticular de compromisso de compra e venda de 11/05/2012; e que apesar de quitado
o preço combinado não lograram obter a escritura definitiva. Encontrando-se o
Espólio de Estevan Ignácio Schreiber Wesova, em lugar incerto e não sabido,
foi defer ida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEMEF -, CONVOCA SEUS ASSOCIADOS, PARA
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ
NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, EM 1ª CHAMADA ÀS 10H00 E EM 2ª CHAMADA
ÀS 11H00, NA SEDE DO SINDICATO SITUADA NA RUA SETE DE ABRIL, Nº 140,
SALA 32, REPÚBLICA, EM SÃO PAULO, CAPITAL, NOS TERMOS DO ESTATUTO
REGENTE, ESPECIALMENTE DO AR T. 22, SENDO CONVOCADA COM
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 3 DIAS POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO, OBSERVANDO
OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS EMANADOS DAS AUTORIDADES PÚBLICAS PARA
CONTER A PANDEMIA DE COVID-19, PARA DELIBERAREM QUANTO À: 1 - FIXAÇÃO
DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAE ASSISTENCIAL; 2 - FORMA
PARA RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. SÃO PAULO, 12 DE
JANEIRO DE 2022. PRESIDENTE – PAULO ANTÔNIO RUSSO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DO ENSINO MÉDIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEMEM -, CONVOCA SEUS ASSOCIADOS, PARA
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ
NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, EM 1ª CHAMADA ÀS 10H00 E EM 2ª CHAMADA
ÀS 11H00, NA SEDE DO SINDICATO SITUADA NA RUA SETE DE ABRIL, Nº 140,
SALA 31-A, REPÚBLICA, EM SÃO PAULO, CAPITAL, NOS TERMOS DO ESTATUTO
REGENTE, ESPECIALMENTE DO AR T. 22, SENDO CONVOCADA COM
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 3 DIAS POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO, OBSERVANDO
OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS EMANADOS DAS AUTORIDADES PÚBLICAS PARA
CONTER A PANDEMIA DE COVID-19, PARA DELIBERAREM QUANTO À: 1 - FIXAÇÃO
DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E ASSISTENCIAL; 2 - FORMA
PARA RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. SÃO PAULO, 12 DE
JANEIRO DE 2022. PRESIDENTE – FLÁVIO LUPI.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA DENE, 137, APAR TAMENTO 54,
TIPO A-3, 5º ANDAR, , VILA RE, SÃO PAULO - SP
1º leilão 17/01/2022 as 11:30 horas
2º leilão 07/02/2022 as 11:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
DULCINEIA DE LOURDES DA SILVA , CPF 598.262.748-87
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA SP CEP: 13299-212
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B50081
12 - 13 - 14/01/2022
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Rally Dakar

QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2022

Rodrigo Luppi/Maykel Justo completam a 8ª etapa e estão em 6º

Após oito etapas, Luppi/Justo estão em sexto no acumulado
dunas nível 3, daí em uma delas
acabamos atolando e perdemos
30min”, relata Luppi que pilota
um Can-Am Maverick XRS preparado pela South Racing.
“A maior parte da Especial
foi de dunas e o pó também foi
uma constante, mas a prova estava uma delícia de pilotar se não
fosse o nosso problema com a
turbina. O que importa é que

completamos nossa 8ª etapa e na
quarta-feira vamos acelerar de
novo”, completa Luppi, competidor de Vinhedo (SP).
Apesar de estreante no
Dakar, Luppi, conta com a navegação do experiente Justo que
completa sua 10ª participação,
juntos a dupla tem se mostrado
bem competitiva, tanto que liderou por duas etapas o rali nos

UTVs T4 e venceu uma etapa.
Até a 6ª Especial os paulistas
brigavam com os ponteiros e fecharam todas os dias entre os
Top 5. Faltando quatro etapas
para o final da competição Luppi/Justo seguem focados e pretendem manter o mesmo ritmo,
galgando posições, apesar de agora estarem a quase 1hora dos líderes. “Tem muito rali pela frente, ainda, e o que nos move é que
não nos falta garra para continuar”, finaliza Justo.
Nesta terça-feira, a prova
será em laço com largada e chegada em Wadi Ad Dawasir com
uma Especial de 287 km de um
total do dia de 491 km. Além de
mais curta, terá menos areia,
com montanhas, trilhas entre cânions e exigirá muito da navegação também.
Aequipe Luppi Racing Team tem
patrocínio da Nova Canabrava Bioenergia com apoio da South Racing.
Para acompanhar a aventura dos brasileiros no Rally Dakar 2022: Instagram @luppi_rally_team e Facebook @luppiracingteam.

Miguel Costa inicia temporada 2022
com testes oficiais do WSK na Itália
Foto/ Manuela Nicoletti

WSK Winter Test será realizado a partir de sexta-feira em Adria, na Itália, onde está marcada a primeira competição do
ano, entre os dias 19 e 23 de janeiro

Miguel Costa
Miguel Costa começa a se
preparar para a temporada 2022
do kartismo mundial. O piloto,
integrante do Sauber Karting
Team, academia ligada a equipe
Alfa Romeo de Fórmula 1, par-

ticipa a partir de sexta-feira (14)
do WSK Winter Test, atividade
que contará com alguns dos principais kartistas do planeta, no
kartódromo de Adria, na Itália. O
brasileiro segue na equipe Kart

Republic neste ano, correndo
pela categoria OK Junior.
“A gente começa a temporada com bastante otimismo. Eu
continuo na mesma categoria
onde competi no ano passado,
mas tendo evoluído junto com
minha equipe e trabalhando
cada vez mais o acerto do equipamento”, disse Miguel Costa,
que partiu para as competições
europeias após conquistar diversos títulos correndo nos Estados Unidos.
A atividade em Adria será
importante não apenas pela preparação para a temporada, mas
também por conta da primeira
competição do ano, o WSK
Champions Cup, que também
será disputada no kartódromo
italiano entre os dias 19 e 23
de janeiro. Assim, o torneio de
etapa única será realizado alguns dias depois do primeiro
teste de 2022.

“A expectativa é das mais positivas. Claro que, no teste, nem
todos os pilotos mostrarão força máxima, já que o WSK Champions Cup será realizado no
mesmo kartódromo na próxima semana e esconder o jogo
é até comum neste começo de
ano. Mas preciso me preocupar com o meu trabalho para
brigar por pódios e vitórias a partir da semana que vem e também
ao longo da temporada”, completou o piloto.
O ano de Miguel Costa contará, além da disputa da Champions Cup, participará dos outros
campeonatos organizados pelo
WSK: o Master Series, o Euro
Series, o Open Cup e o Final Cup.
O brasileiro ainda correrá as
competições do Champions of
the Future e os campeonatos
Europeu e Mundial, este último
marcado para setembro em Sarno, na Itália.

Melo e Dodig estreiam na
madrugada desta quarta-feira no
segundo ATP 250 de Adelaide
Após a conquista do vicecampeonato no primeiro torneio
da temp orada, Marcelo Melo e
Ivan Dodig voltam à quadra na madrugada desta quarta-feira (12) em
Adelaide, na Austrália. A dupla estreia no segundo ATP 250 na cidade, por volta da 1h (horário de Brasília). Cabeças de chave número 2,
o mineiro e o croata enfrentam o
filipino Treat Huey e o dinamarquês Frederik Nielsen, em jogo
pelas oitavas de final – foram bye
na primeira rodada.
“Tiramos um dia de descanso após esse primeiro torneio,
voltamos aos treinos e vamos em
busca da vitória nessa estreia. Foi
um bom começo de ano, já fa-

zendo uma final. E agora seguimos por mais”, afirma Marcelo,
que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio da Volvo,
Head, Voss, Asics e Confederação Brasileira de Tênis.
Com o resultado no ATP 250
de Adelaide na semana passada,
Melo subiu cinco posições no
ranking mundial individual de
duplas divulgado na segunda-feira (10) pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O
mineiro aparece, agora, em 24º
lugar, com 2.870 pontos. Dodig
é o 12º, com 5.235 pontos.
Os dois ATP 250 – Adelaide
International –, que abrem o circuito, são preparatórios para o

Foto/Divulgação

Dupla joga como cabeça de chave 2 e enfrenta, pelas oitavas de final, o filipino Huey e o dinamarquês Nielsen, por volta da
1h (horário de Brasília). Vice-campeão no primeiro ATP na cidade australiana, na semana passada, o mineiro subiu cinco
posições no ranking

Melo subiu cinco posições no ranking
Australian Open. O primeiro do entre os dias 17 e 30 deste
Grand Slam do ano será disputa- mês, em Melbourne.

Stock Series se torna
estágio obrigatório
para ingresso
na Stock Pro
Pilotos vindos de qualquer categoria nacional deverão
provar sua capacidade no “laboratório” da Stock Car
Pro Series

Foto/ Duda Bairros

Dunas com nível 2 e 3, as
maiores até o momento dessa
edição, segundo o piloto Rodrigo Luppi, foram um dos desafios da 8º Especial (trecho cronometrado) que mesclou também
deserto aberto, pedras nas montanhas e um pouco de trial. Os
brasileiros fizeram 11 ultrapassagens, mesmo com alguns perrengues que tiveram de encarar e
completaram os 395 km em
5h07m30s, na 10ª posição nos
UTV T4. Vale lembrar que são 43
veículos na categoria. Esta segunda-feira foi longa, teve um total
de 830 km entre a capital saudita
Riad e Wadi Ad Dawasir e com o
resultado, a dupla está em 6º no
acumulado dos UTVs (SSV).
Rodrigo Luppi/Maykel Justo
#415 largaram na 21ª posição,
devido ao problema mecânico da
etapa anterior, e estavam em um
ritmo forte até a mangueira da
turbina furar. “Isso aconteceu por
volta do km 70 e foi muito difícil
porque o UTV não tinha força,
chegava no máximo a 100 km/h,
justamente quando chegamos nas

Foto/ Victor Eleutério

Após várias ultrapassagens em uma prova de recuperação, brasileiros fecham o dia entre os Top 10 dos UTVs. A 9ª etapa
será em laço e promete mais desafios nesta quarta-feira

Briga por posições na Stock Series: novas estrelas para o
automobilismo
Em uma época na qual a
Copa São Paulo magnetiza os
olhares dos grandes clubes do
Brasil e do exterior, todos em
busca dos futuros campeões, o
automobilismo também vive
um movimento similar. Equivalente no esporte a motor ao
campeonato de jovens promessas do futebol, a Stock Series
está prestes a iniciar a temporada de descoberta das novas
estrelas da Stock Car Pro –
categoria para a qual revelou
sete em cada dez campeões,
com o impressionante índice
de 72%.
Nesse cenário, há uma
grande novidade. Na segundafeira (10), a Vicar, promotora
das duas categorias, anunciou
que vai concentrar na Stock
Series a presença dos principais jovens talentos brasileiros: a partir de 2022, a categoria de acesso passa a ser estágio obrigatório para quem
vem de outros campeonatos e
quer ingressar na Stock Car
Pro. A medida inclui todos os
campeonatos realizados no
Brasil.
“Esta é uma medida coerente com a remodelação da
Stock Series, que até o ano passado se chamava Stock Light”,
diz Fernando Julianelli, CEO
da Vicar. “A Stock Series é definitivamente onde os aspirantes à Stock Pro são testados e
aprovados. Por isso, estamos
implantando evoluções em todos os aspectos da competição.
Para 2022, por exemplo, teremos um carro mais agressivo, agora com a carenagem
do Chevrolet Cruze usado na
Stock Pro. O carro será também apenas 1,5 segundo
mais lento que o Stock da
categoria principal, ou seja,
andará muito perto. Vai ser
interessante comparar o
tempo de volta de cada modelo já na estreia, em Interlagos, dia 13 de fevereiro”,
continua o executivo.
Desempenho ideal – Para
se ter uma ideia da proximidade promovida pelas alterações
técnicas, os carros da Fórmu-

la 2 – que serve de categoria
escola para a Fórmula 1 – são
geralmente de dez a 15 segundos mais lentos que a competição principal. E mesmo assim
são considerados o estágio ideal para se chegar à Fórmula 1.
“As equipes têm consciência de que construímos o laboratório ideal para quem quer
não apenas chegar à Stock Car,
mas também chegar pronto
para brigar por pódios e vitórias”, observa Julianelli. “Um
consenso entre todos é que o
índice de 72% vai ser aumentado a partir de agora. Não apenas pela obrigatoriedade que
está sendo colocada para quem
chega de categorias de base,
mas principalmente por que o
carro e o ambiente estão muito mais afinados em 2022. Daqui sairão grandes campeões”,
resume o CEO da Vicar.
Assim como na categoria
principal, a Stock Series vive
um momento de definição dos
competidores para a nova temporada. “Quem tem como objetivo chegar à Stock Pro, ou
mesmo se preparar em alto
nível para outro campeonato,
deve consultar as equipes
desde já”, diz Julianelli. “Ainda há vagas em times bem interessantes em aberto, então
a hora é agora”, complet a o
CEO da Vicar.
Para quem sonha em chegar
à Stock Car Pro Series, seguem
os contatos das equipes inscritas para a temporada 2022:
Equipe / Contato / Telefone; Carlos Alves Competições
/ Carlos Alves / 011
997245888; KTF Sports / Enzo
Bortoleto / 011 93500-3000;
Motortech Motorsport / Adilson Morari / 054 9923-6030;
MRF Racing / Fernando Leme
/ 045 9984-8817; Piquet
Sports / Pablo / 043 91820033; RKL Racing / Edson Ricarte / 041 9714-6598; RZ
Competições / Robson / 041
9916-6555; SG Racing / Sergio Gomes / 042 9997-5059;
W2 Racing / Serafin Júnior /
021 98151-1439.

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

