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Terceira parcela do Auxílio Brasil
incluirá 3 milhões de famílias
Prevista para começar a ser
paga na próxima terça-feira
(18), a terceira parcela do Auxílio Brasil incluirá 3 milhões
de famílias, anunciou na quinta-feira (13) o presidente da
Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães. Com a medida, o total de famílias aten-

MPF vai apurar acidente que destruiu
dois casarões de Ouro Preto
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Associação de cruzeiros decide
manter suspensão de temporada

Acesso a site de pré-cadastro
para vacinação de crianças
dispara em São Paulo
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Premiê
britânico
admite que
participou de
festa e pede
desculpas
O primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris Johnson,
pediu “sinceras desculpas” na
quarta-feira (12), por participar de festa na residência oficial durante o primeiro lockdown no país para combater
o coronavírus. A oposição
pede a sua renúncia.
Pela primeira vez, Johnson
admitiu que participou da festa em Downing Street em 20
de maio de 2020, quando as
reuniões sociais estavam limitadas, e disse que entende a
raiva que as revelações causaram.
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Previsão do Tempo
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30º C
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Vacina brasileira contra a covid-19 é aplicada pela primeira vez

Um levantamento do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública
apontou que quatro mulheres foram mortas por dia no Brasil por
um parceiro atual ou antigo, no
primeiro semestre de 2021. As

altas taxas de feminicídio no país
trazem consigo um problema
social menos óbvio do que a
morte de mulheres: o abandono
e o trauma vivido pelos filhos das
vítimas.
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Consulta do IPVA 2022 pode
ser feita pelo aplicativo
Poupatempo Digital
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Stock Car: os outros
heróis de 2021
Gabriel Casagrande foi o
grande nome de 2021 na Stock Car Pro Series. O jovem paranaense de 26 anos conquistou o título superando a elite
do esporte a motor brasileiro,
incluindo multicampeões
(Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Daniel Serra), ícones da
Fórmula 1 e Indy (Rubens Barrichello, Felipe Massa, Tony
Kanaan, Ricardo Zonta) e os
melhores pilotos profissionais
do país. Mas essa é apenas parte de uma história marcada por
centenas de momentos emocionantes e radicais. Página 6

Thiago Monteiro é
superado em Adelaide
Thiago Monteiro se despediu do ATP 250 de Adelaide.
Disputando as quartas de final
do torneio, o brasileiro foi superado pelo francês Corentin
Moutet, o 115º do ranking, por
duplo 6/4 em 1h44 de partida.
“Foi um jogo bem diferente. O Moutet mexeu com o
meu jogo e admito que fiquei
um pouco decepcionado por
não ter conseguido fazer mui-

to no saque dele. Não é um
saque tão potente, mas tem
muito efeito e sobe bastante.
Acabei não conseguindo criar muitas oportunidades
como eu fiz nos outros jogos.
Ele é um cara que joga muito
bem e se mexe bastante em
todas as áreas da quadra, então acho que eu deveria ter
devolvido melhor”, analisou o
tenista.
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João Gomes Jr. atinge
marca de 11 anos
consecutivos no top 10
500 Milhas de Kart
O sonho de “amadores” entrarem do ranking mundial
Ricardo Maurício: sete vitórias na temporada

no mesmo grid de estrelas da
Indy, F1 e Stock Car

20º C

Noite

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,52
Venda:
5,53
Turismo
Compra: 5,55
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5,68

EURO
Compra: 6,33
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6,33

Defensoras públicas criam
projeto para atender órfãos
do feminicídio

Esporte

Foto/ Rodrigo Ruiz

Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Vacina brasileira contra a
covid-19 é aplicada pela
primeira vez

do Estado de São Paulo – e as
Secretarias de Comunicação e
da Saúde.
A página recebeu 303 mil
acessos apenas no primeiro dia
em que o pré-cadastro foi disponibilizado, número que supera a média de procura no último
mês em 1.039%. Em dezembro,
a média foi de 26.613 acessos
diariamente.
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Largada com Barrichello na frente

A prova mais democrática
do automobilismo brasileiro
será realizada neste mês: as 500
Milhas de Kart, mais famosa
prova do kartismo nacional e
que terá sua próxima edição
marcada para o dia 30 de janeiro, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos.
Uma das principais características da prova é reunir no mesmo grid grandes nomes das maiores categorias do automobilismo mundial, incluindo estrelas
da F1, Indy e Stock Car, junto
com os chamados “pilotos amadores”, que passam o ano competindo em karts de aluguel e
muitas vezes estreiam no esporte a motor profissional justamente nas 500 Milhas.
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Os Estados Unidos (EUA)
aplicaram, na quarta-feira
(12), sanções a seis norte-coreanos, um russo e uma empresa russa que seriam responsáveis pela aquisição de
mercadorias da Rússia e China para programas de armas
da Coreia do Norte. A medida
foi adotada após uma série de
lançamentos de mísseis norte-coreanos, dois nas duas últimas semanas.
O Tesouro dos EUA disse
que as medidas têm como objetivo evitar o avanço dos programas de armas da Coreia do
Norte e impedir tentativas de
proliferação dessa tecnologia.
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O acesso ao site Vacina Já,
disponibilizado pelo Governo
de São Paulo para o pré-cadastro para vacinação contra a COVID-19 do público infantil, na
faixa etária de 5 a 11 anos, aumentou em 11 vezes na quartafeira (12), quando o cadastramento foi liberado. A plataforma foi desenvolvida pela Prodesp – empresa de Tecnologia

Foto/ Duda Bair ros

EUA impõem
sanções a
nortecoreanos e
russos após
testes de
mísseis

didas aumentará para 17,5 milhões.
Com a promulgação da
emenda constitucional que permitiu o parcelamento de
precatórios (dívidas reconhecidas definitivamente pela Justiça), o valor da parcela passou
para R$ 400.
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João Gomes nada na modalidade peito
Após encerrar a temporada de divulgada pelo jornalista Dani2021 com a medalha de bronze na el Takata, João Gomes aparece
prova dos 50m peito no Campeo- entre os atletas com mais temnato Mundial de Piscina Curta, em po no top 10 do ranking mundiAbu Dhabi, nos Emirados Árabes, al em uma mesma prova. Desde
o nadador João Gomes Jr. inicia 2011, o capixaba de 35 anos
2022 com motivos para comemo- está entre os dez mais velozes
rar e seguir confiante. Em lista dos 50m peito.
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Acesso a site de pré-cadastro para
vacinação de crianças dispara
Governo de SP autoriza
atividade delegada para
policiais civis
O Governador João Doria
sancionou a Lei Complementar que autoriza os policiais
civis a desempenhar a atividade delegada nos municípios e
voluntariamente reforçarem o
policiamento durante suas
folgas.
A Lei Complementar nº
1.372/2022, que foi publicada no Diário Oficial do Estado na quinta-feira (13), altera
a Lei 10.291/68 sobre o Regime Especial de Trabalho
Policial para possibilitar a
ampliação das ações de segurança pública em 645 cidades

do Estado, com gestão associada de serviços públicos entre governos estadual e municipais.
O município interessado
em incluir o trabalho dos policiais civis nas ações de segurança pública em áreas de interesse da sociedade poderá
firmar um convênio com o Estado. Anteriormente, o serviço
era permitido apenas a policiais militares.
A atuação dos policiais civis na atividade delegada será
regulamentada com publicação
no Diário Oficial do Estado.
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CÂMARA (São Paulo)
São Paulo completa 468 anos dia 25 janeiro 2022. Esta coluna de política publicará histórias sobre vereadores e vereadoras que começaram suas carreiras pelo maior parlamento municipal do Brasil
.
PREFEITURA (São Paulo)
São Paulo completa 468 anos dia 25 janeiro 2022. Esta coluna de política publicará histórias sobre prefeitos e prefeitas
que começaram suas carreiras pela maior prefeitura do Brasil e
da América do Sul
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado Heni Ozi, eleito pelo Novo em 2018, vai se filiar
ao Podemos até o fim de janeiro 2022. Será candidato ao Senado, dando palanque paulista pro candidato Presidencial Sérgio
Moro
.
GOVERNO (São Paulo)
Vice-governador Rodrigo (ex-DEM no PSDB do Doria) tá
preocupado com o ministro (Infraestrutura), candidato a governador. Em fevereiro, Tarcísio estará em churrascada com empresários, em Santos
.
CONGRESSO (Brasil)
Ex-deputado federal (reeleito por vários partidos), Bolsonaro tá apostando tudo na força da legenda 22 (PL) pra eleger grandes bancadas e ter maiorias na Câmara dos Deputados e Senado
a partir de 2023
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Tanto o ex-Presidente Temer (MDB), como o ministro (Supremo) André Mendonça lamentam que Bolsonaro tenha voltado a atacar ministros, pelas ligações políticas com o ex-Presidente Lula (dono do PT)
.
PARTIDOS (Brasil)
Enquanto o Podemos (ex-PTN) prestigia e constrói palanques estaduais pra Sérgio Moro, o PDT do Lupi (herdeiro do
Brizola) começa a tirar o pé do acelerador pela candidatura Presidencial do Ciro Gomes
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Mesmo devendo ao ex-Presidente Temer o fato de ser ministro (Supremo), Alexandre de Moraes não vai dar mole pro
Bolsonaro assim que assumir a presidência do Tribunal Superior
Eleitoral nas eleições 2022
.
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)
.
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O acesso ao site Vacina Já,
disponibilizado pelo Governo de
São Paulo para o pré-cadastro
para vacinação contra a COVID19 do público infantil, na faixa
etária de 5 a 11 anos, aumentou
em 11 vezes na quarta-feira (12),
quando o cadastramento foi liberado. A plataforma foi desenvolvida pela Prodesp – empresa de
Tecnologia do Estado de São Paulo – e as Secretarias de Comunicação e da Saúde.

A página recebeu 303 mil
acessos apenas no primeiro dia
em que o pré-cadastro foi disponibilizado, número que supera a média de procura no último
mês em 1.039%. Em dezembro,
a média foi de 26.613 acessos
diariamente.
O pré-cadastro é opcional e
não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de
imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os fi-

lhos, os pais ou responsáveis devem acessar o link (https://
www.vacinaja.sp.gov.br/), clicar
no botão “Crianças até 11 anos”
e preencher o formulário online.
A expectativa do Governo de
SP é vacinar as 4,3 milhões de
crianças com idades entre 5 e 11
anos no período de três semanas. A capacidade da vacinação
infantil em São Paulo é de cerca de 250 mil crianças por dia.
Há 5,2 mil locais de vacinação

disponíveis em todo o estado,
número que deverá ser ampliado com postos volantes em escolas da rede estadual.
São Paulo aguarda o envio de
imunizantes pediátricos da Pfizer por parte do Ministério da
Saúde, aprovado desde 16 de
dezembro pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), para que possa iniciar o plano de vacinação do público infantil.

Hoje é o último dia para matricula
do vestibular das Fatecs
Nesta sexta-feira, 14, os candidatos que integram a primeira
lista do processo seletivo das
Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro
semestre de 2022 devem fazer
sua matrícula e enviar a documentação por meio da interface
do Sistema Acadêmico das Fatecs. A exceção é para o requerimento de matrícula dos convocados das Fatecs São Paulo e
Guaratinguetá que estará nos sites http://www.fatecsp.br/vestibular
e
https://
www.fateconline.com.br/sistema/ingressante.aspx, respectivamente.
A lista de classificação geral e a primeira relação de convocados estão disponíveis na internet. Os candidatos vão receber a confirmação da convocação por e-mail . É indispensável
verificar a caixa de lixeira e
spam. O envio dos documentos
não garante a efetivação da matrícula, que dependerá da conferência, pela Secretaria Acadêmica da Fatec, dos documentos
obrigatórios anexados pelo próprio candidato.
Quem tiver dificuldade de
acesso ao sistema de matrícula
online, poderá utilizar um computador com acesso à internet
que a Fatec vai disponibilizar,
agendando dia e horário previamente. Para atendimento na unidade, será obrigatório o uso de

máscara de proteção facial e
também respeitar as demais
medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do
Centro Paula Souza (CPS).
É importante ressaltar que o
acompanhamento das etapas do
processo seletivo, a verificação
das listas de convocação e leitura atenta do Manual do Candidato e da Portaria do Vestibular
são de inteira responsabilidade
do candidato.
Confira as próximas datas
do calendário:
18 janeiro a partir das 15
horas – Divulgação da lista de
deferimento e indeferimento
das matrículas da primeira chamada;
19 e 20 – Prazo para acerto
da documentação de matrícula
da primeira chamada;
24 de janeiro, a partir das 15
horas – Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas;
31 de janeiro, a partir das 15
horas – Divulgação da segunda
chamada pelo site do Vestibular
e convocação para envio dos
documentos de matrícula;
1º de fevereiro – Matrícula
dos convocados na segunda lista e envio de documentos por
meio digital.
3 de fevereiro, a partir das 15
horas – Divulgação da lista de
deferimento e indeferimento da
segunda chamada.
4 de fevereiro – Prazo para

acerto da documentação de matrícula da segunda chamada.
8 de fevereiro, a partir das 15
horas – Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas da
segunda chamada após acerto de
documentação.
Documentos para matrícula
Para requerer a matrícula, os
convocados devem fazer o upload legível dos seguintes documentos:
documento de identidade –
RG, carteira de identidade de
militar pelas Forças Armadas ou
pela Polícia Militar, cédula de
Registro Nacional Migratória
(RNM) dentro da validade;
cadastro de pessoa física
(CPF) ou documento contendo
o número do CPF;
foto 3X4 de rosto recente,
com fundo neutro;
documento de quitação com
o serviço militar para brasileiros maiores de 18 anos do sexo
masculino;
histórico escolar completo
do Ensino Médio (frente e verso);
certificado de conclusão do
Ensino Médio (frente e verso);
candidato transgênero que
optar pelo nome social deverá
preencher, durante a matrícula,
uma autodeclaração sore a utilização do nome social.
Para os aprovados que concluíram o Ensino Médio por es-

tudos equivalentes no exterior,
no todo ou em parte, também é
necessário o upload do parecer
de equivalência de estudos realizados no exterior, emitido pela
Secretaria da Educação ou Conselho Estadual de Educação
(frente e verso).
Documentos em língua estrangeira deverão estar vistado
pela autoridade consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução
oficial.
Os beneficiados pelo item
escolaridade pública do Sistema
de Pontuação Acrescida devem
fazer upload do histórico escolar ou declaração comprovando
que cursaram integralmente o
Ensino Médio ou EJA na rede
pública municipal, estadual ou
federal, com detalhamento das
escolas onde estudaram.
Quem pretende obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro
curso superior deve apresentar
a documentação referente à carga horária, ementa e programa da
disciplina cursada e histórico
escolar da instituição de origem
– mais detalhes no Manual do
Candidato.
Outras informações pelos
telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e
0800-596 9696 (demais localidades)
ou
em
vestibularfatec.com.br.

Secretaria de Estado da Habitação
entrega 75 apartamentos em Louveira
A Secretaria de Estado da
Habitação entregou 75 moradias, nesta quinta-feira (13/01),
em Louveira, Região Administrativa de Campinas. Os novos
imóveis foram edificados pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU).
É a primeira fase da entrega
do empreendimento Louveira
D, que terá no total 178 apartamentos e receberá investimentos de R$ 17,3 milhões da
CDHU. O evento ocorreu no
conjunto habitacional (Louveira D), e contou com a participação do secretário executivo
de Estado da Habitação, Fernando Marangoni, e do diretor
de Atendimento Habitacional e
Urbano da CDHU, Marcelo
Hercolin.
As unidades habitacionais
estão equipadas com kit de eletrodomésticos (fogão, geladeira e micro-onda) para as famílias com renda mensal de até 3

salários mínimos.
O casal Mizael da Silvam 36
anos, e Adriana Ferreira, 32, e
pais da Yasmim, 4, estava muito
feliz com o recebimento das
chaves. Mizael disse que era o
grande sonho da família ter o seu
próprio lar. “Hoje estamos muito felizes com a realização de
um sonho de vida. Agradeço a
CDHU pela oportunidade de
conquistar nosso lar, um espaço

digno para criar a nossa família”,
afirmou Mizael.
O secretário executivo Fernando Marangoni destacou a parceria entre a CDHU e a prefeitura de Louveira para buscar os
recursos financeiros necessários para entregar mais 75 moradias. “ É um trabalho conjunto
entre o Estado e o município
para oferecer moradia digna às
famílias que mais precisam”,

afirmou.
Os imóveis têm um e dois
dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e área
útil de 58,55 m², 73,65² e 76,59
m². Quatro apartamentos estão
adaptados para pessoas com deficiência. As unidades contam
ainda com piso cerâmico, azulejo no banheiro, na cozinha e na
área de serviço, laje, cobertura
em estrutura metálica e sistema
de geração de energia solar fotovoltaica.
O conjunto possui infraestrutura completa: redes de água,
elétrica e esgoto, pavimentação,
drenagem, urbanismo, muro de
arrimo e iluminação pública.
O empreendimento é resultado de parcerias entre o Governo do Estado e a prefeitura de
Louveira, que doou o terreno a
CDHU, e Caixa Econômica Federal e outros agentes financeiros, que financiaram os imóveis
para as famílias sorteadas pela
CDHU, em agosto de 2020.
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Terceira parcela do Auxílio Brasil
incluirá 3 milhões de famílias
Prevista para começar a ser
paga na próxima terça-feira
(18), a terceira parcela do Auxílio Brasil incluirá 3 milhões de
famílias, anunciou na quinta-feira (13) o presidente da Caixa
Econômica Federal, Pedro Guimarães. Com a medida, o total
de famílias atendidas aumentará
para 17,5 milhões.
Com a promulgação da
emenda constitucional que permitiu o parcelamento de precatórios (dívidas reconhecidas definitivamente pela Justiça), o
valor da parcela passou para R$
400. As famílias incluídas no
programa receberão o Auxílio
Brasil por meio do aplicativo
Caixa Tem, que permite a movimentação de depósitos em contas poupança digitais, até o recebimento do cartão.
As novas famílias não preci-

sarão ir às agências para validarem o cadastro no Auxílio Brasil. Isso porque a inclusão no
programa baseou-se em pedidos
antigos processados pelo Ministério da Cidadania. “Esse cadastramento foi realizado, no
mesmo modo que no auxílio
emergencial lá atrás. Então, a
validação já foi realizada”, explicou.
Auxílio Gás
O presidente da Caixa também anunciou que o pagamento
do Auxílio Gás, que fornecerá
uma ajuda temporária para famílias mais pobres comparem gás
de cozinha, ocorrerá nos mesmos dias que o do Auxílio Brasil. As famílias foram escolhidas
conforme as regras definidas pelo
Ministério da Cidadania.
O Auxílio Brasil seguirá o
calendário do antigo Bolsa Fa-

mília e pagará as parcelas nos
dez últimos dias úteis de cada
mês, com base no dígito final do
Número de Inscrição Social
(NIS). O pagamento da parcela
de janeiro começará no próximo dia 18, para beneficiários
com NIS 1, e terminará no dia
31, para beneficiários com NIS
de final 0.
Cerca de 108,3 mil famílias
de municípios do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia atingidas pelas enchentes em dezembro começaram a receber o Auxílio Gás no mês passado. Com
duração prevista de cinco anos,
o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de
2026 com o pagamento de 50%
do preço médio do botijão de 13
quilos a cada dois meses. Atualmente, a parcela equivale a R$ 56.
Para este ano, o Auxílio Gás

tem orçamento de R$ 1,9 bilhão. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no
Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), tem pelo menos
um membro da família que receba o Benefício de Prestação
Continuada (BPC). A lei que
criou o programa definiu que a
mulher responsável pela família terá preferência, assim
como mulheres vítimas de violência doméstica.
Pedro Guimarães também
anunciou o depósito do retroativo da cota adicional do auxílio
emergencial de 2020 para cerca de 823,4 mil pais solteiros.
O crédito será feito por meio do
aplicativo Caixa Tem na mesma
conta poupança digital usada
para receber o auxílio emergencial. (Agencia Brasil)

Setor de serviços cresce 2,4% em
novembro, após dois meses de queda
O setor de serviços cresceu
2,4% na passagem de outubro
para novembro, após dois meses
de taxas negativas, recuperando
a perda acumulada de 2,2%.
Com o resultado de novembro,
o setor ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia de covid19, registrado em fevereiro de
2020, mas está 7,3% abaixo do
recorde alcançado em novembro de 2014. Os dados são da
Pesquisa Mensal de Serviços,
divulgada na quinta-feira (13)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, a recuperação do mês de novembro coloca o setor no maior patamar
dos últimos seis anos, igualando-se ao nível de dezembro de
2015. “Das últimas 18 informações divulgadas, na comparação
mês contra mês anterior, 15 foram positivas e 3 foram negativas: março, devido à segunda
onda de covid-19, e setembro e
outubro, por conta de aumentos
de preços em telecomunicações
e passagens aéreas”, disse, em
nota, o pesquisador.
Segundo o IBGE, quatro das

cinco atividades pesquisadas
avançaram no mês de novembro,
com destaque para serviços de
informação e comunicação
(5,4%), que recuperaram a perda de 2,9% verificada nos dois
meses anteriores. Com isso, a
atividade se coloca num patamar
13,7% acima de fevereiro de
2020.
“Nessa atividade, sobressai o
setor de tecnologia da informação, principalmente os segmentos de portais, provedores de
conteúdo e ferramentas de busca da internet; desenvolvimento
e licenciamento de softwares e
consultoria em tecnologia da informação”, disse Rodrigo Lobo.
O setor de tecnologia da informação cresceu 10,7% de outubro para novembro, maior taxa
desde janeiro de 2018 (11,8%),
ficando 47,4% acima do patamar pré-pandemia. “Depois do
período mais agudo da pandemia, a partir de junho de 2020,
o setor mostrou rápida recuperação, acelerando o ritmo de
crescimento das receitas. Essas
informações positivas são em
boa parte explicadas pelo dinamismo das empresas do setor de

Tecnologia da Informação, que
fornecem serviços para outras
empresas”, afirmou o gerente da
pesquisa.
Transportes
De acordo com o IBGE, o
segundo impacto positivo no índice do novembro veio da atividade de transportes, que cresceu
1,8% e praticamente recuperou
a perda de 1,9% observada entre setembro e outubro. Com
isso, a atividade está num patamar 7,2% acima de fevereiro de
2020. “Os destaques na área de
transportes foram transporte
aéreo de passageiros, correio e
transporte rodoviário de carga”,
informou Lobo.
Com alta de 2,8%, os serviços prestados às famílias representaram o terceiro impacto
positivo no mês. “Esta é a oitava
taxa positiva seguida, acumulando crescimento de 60,4%, mas
ainda insuficiente para voltar ao
patamar pré-pandemia. O segmento está operando em nível
11,8% abaixo de fevereiro de
2020”, explicou o pesquisador.
Por outro lado, com queda de
0,3%, os serviços profissionais,
administrativos e complementa-

res apresentam a quarta taxa negativa seguida, acumulando perda de 3,7%.
Regionalmente, 18 das 27
unidades da federação tiveram
expansão no volume de serviços
entre outubro e novembro de
2021. Entre os locais com taxas
positivas, o impacto mais importante veio de São Paulo (4%),
seguido por Rio de Janeiro
(1,6%), Santa Catarina (3,7%) e
Paraná (2,1%). Em contrapartida, o Mato Grosso do Sul (4,0%) registrou a principal retração em termos regionais.
Atividades turísticas
O índice de atividades turísticas subiu 4,2% frente a outubro, sétima taxa positiva consecutiva, acumulando ganho de
57,5%. O segmento ainda se
encontra 16,2% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado.
“Esse índice de atividades
turísticas tem um perfil muito
semelhante ao perfil dos serviços prestados às famílias, pois
muitas das atividades que compõem o indicador vêm desse
segmento”, disse o pesquisador.
(Agencia Brasil)

Venda de produtos de consumo em
supermercados cresce 1,9% em novembro
O consumo de produtos do
setor supermercadista nos lares
brasileiros cresceu 1,97% em
novembro de 2021, na comparação com outubro. Na comparação com novembro de 2020,
houve alta de 4,43% e, no acumulado de janeiro a novembro,
de 2,88%. Os dados foram divulgados na quinta-feira (13)
pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras).
Segundo o vice-presidente
Institucional da Abras, Marcio
Milan, o crescimento de novembro ante o mesmo mês do
ano anterior deve ser analisado
pensando nas restrições existentes naquele período. “Havia
uma restrição muito grande, diferente deste ano em que tivemos a economia e o comércio
totalmente abertos, a volta ao
normal do trabalho das pessoas, além do saldo positivo na
empregabilidade.”

Milan disse que também
contribuíram para o aumento do
consumo no setor as ações promocionais dos supermercados
em novembro, a diversidade de
marcas como alternativas para
os consumidores de menor poder aquisitivo e o pagamento do
13º terceiro aos trabalhadores
assalariados.
Restrições pela covid-19
Mesmo com o anúncio de
medidas restritivas por causa do
aumento dos casos de influenza
e covid-19 , feito ontem pelo
governo paulista, o setor não
tem intenção de implantar ações
para reduzir o movimento de
pessoas nos supermercados,
disse o dirigente da Abras. “Até
porque fomos o primeiro segmento da economia a estabelecer seus protocolos, que, ao longo do tempo, foram se aprimorando.”
De acordo com Milan, a ori-

entação neste momento é que
todas as lojas reforcem os cuidados com os consumidores,
principalmente onde há mais
contato, como nas áreas onde
ficam as cestinhas e os carrinhos, intensificando a limpeza.
Além disso, ele recomenda que
continue a vigilância constante
sobre o uso de máscaras de proteção, a oferta de álcool gel para
limpeza das mãos e o respeito
às marcações delimitadas na
frente de caixas e áreas de serviço para que mantenha o distanciamento entre as pessoas.
Cesta Abrasmercado
Conforme boletim mensal
do setor, a cesta Abrasmercado,
composta por 35 produtos de
largo consumo, teve discreto
recuo (-0,32%) em novembro,
na comparação com outubro e
fechou o mês em R$ 697,80. Na
comparação com novembro de
2020, o indicador cresceu

13,1%.
Os itens que mais subiram de
outubro para novembro foram
cebola (25,2%), extrato de tomate (22,3%), café torrado e
moído (10,0%), biscoito de
maisena (6,5%) e sabão em pó
(5,8%). Os que tiveram maior
queda de preço foram carne dianteiro (-4,6%), queijo muçarela (-3,1%), leite longa vida (2,7%), batata (-2,6%) e queijo
prato (-2,1%).
Entre as localidades que registraram maior queda no preço
dos produtos da cesta em novembro, estão Brasília (-3,0%),
Grande Porto Alegre (- 0,95%),
interior do Rio Grande do Sul (0,75%), Grande Rio de Janeiro
(-0,70) e Grande Belo Horizonte (- 0,38). As maiores altas
ocorreram em Natal (2,96%),
Curitiba (2,61%), Fortaleza
(1,79%), Goiânia e João Pessoa
(1,39%). (Agencia Brasil)

Associação de cruzeiros decide
manter suspensão de temporada
A Associação Brasileira de
Navios de Cruzeiros (Clia) informou na quinta-feira (13) ter
prolongado a suspensão voluntária das operações nos portos
brasileiros até 4 de fevereiro.
A medida foi tomada após a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) ter recomendado na quarta-feira (12) a suspensão definitiva da temporada
de cruzeiros turísticos no país,
em razão do “aumento exponencial” de casos de covid-19 nessas embarcações, principalmente entre os tripulantes.
A Clia já havia suspendido
temporariamente as operações,
depois que a Anvisa recomendou

a medida em 31 de dezembro
após verificar que o navio MSC
Splendida, atracado no Porto de
Santos (SP) e o navio Costa Diadema, atracado em Salvador, interromperam as atividades devido a surtos de covid-19 a bordo.
Segundo a Clia, a decisão de
estender a suspensão temporária, no lugar de uma interrupção
definitiva da temporada, “tem
como objetivo a continuidade
das discussões com as autoridades competentes a fim de alinhar
as medidas necessárias para a
retomada dos cruzeiros”.
Em nota, a associação disse
que o setor de cruzeiros adota
protocolos mais rígidos do que

a maioria das indústrias, sendo
o único que monitora, coleta e
relata continuamente os casos
de covid-19 aos órgãos competentes. De acordo com a Clia,
para embarcar todos os tripulantes e passageiros devem estar vacinados e apresentar testes negativos para a doença.
“Dada essa supervisão e a
taxa excepcionalmente alta de
vacinação exigida a bordo, a incidência de doenças graves é
dramaticamente menor do que
em terra, e as hospitalizações
têm sido extraordinariamente
raras”, disse a associação.
Segundo a Anvisa, contudo,
somente até o dia 6 de janeiro

foram reportados 1.177 casos
positivos de covid-19 entre tripulantes e passageiros, caracterizando um forte aumento de
casos nos navios.
Durante toda a atual temporada de cruzeiros, que se iniciou
em novembro, a estimativa era
que 360 mil turistas desembarcassem nos portos brasileiros,
movimentando R$ 1,7 bilhão.
Somente em um dos principais
terminais de passageiros do
país, o Píer Mauá, no Rio de Janeiro, estima-se que 25 mil turistas deixarão de circular até 21
de janeiro, data em que terminaria a primeira suspensão temporária. (Agencia Brasil)

EUA impõem sanções
a norte-coreanos e
russos após testes de
mísseis
Os Estados Unidos (EUA) aplicaram, na quarta-feira (12),
sanções a seis norte-coreanos, um russo e uma empresa russa
que seriam responsáveis pela aquisição de mercadorias da Rússia e China para programas de armas da Coreia do Norte. A medida foi adotada após uma série de lançamentos de mísseis nortecoreanos, dois nas duas últimas semanas.
O Tesouro dos EUA disse que as medidas têm como objetivo
evitar o avanço dos programas de armas da Coreia do Norte e
impedir tentativas de proliferação dessa tecnologia.
As sanções foram as primeiras impostas pelo governo norteamericano que visam especificamente a programas de armas
norte-coreanos. O presidente Joe Biden tentou, sem sucesso,
dialogar com Pyongyang para convencê-la a desistir de bombas
nucleares e mísseis.
O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano,
Ned Price, afirmou que os EUA continuam comprometidos em
buscar a diplomacia com a Coreia do Norte.
“O que vimos nos últimos dias apenas reforça nossa crença
de que, se quisermos progredir, precisaremos nos engajar nesse
diálogo”, observou Price em entrevista.
O Departamento do Tesouro disse ainda que as sanções ocorreram após seis lançamentos de mísseis balísticos norte-coreanos desde setembro, violando as resoluções do Conselho de
Segurança da Organização das Nações Unidas.
Segundo o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, as medidas visam a conter o
“uso contínuo de representantes no exterior pela Coreia do Norte, para adquirir ilegalmente mercadorias para armas”. (Agencia
Brasil)

Premiê britânico
admite que
participou de festa e
pede desculpas
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu
“sinceras desculpas” na quarta-feira (12), por participar de festa
na residência oficial durante o primeiro lockdown no país para
combater o coronavírus. A oposição pede a sua renúncia.
Pela primeira vez, Johnson admitiu que participou da festa
em Downing Street em 20 de maio de 2020, quando as reuniões
sociais estavam limitadas, e disse que entende a raiva que as revelações causaram.
“Sei a raiva que eles sentem de mim em relação ao governo
que lidero, quando pensam que em Downing Street as regras não
estão sendo seguidas adequadamente pelas pessoas que as fazem”, disse Johnson ao Parlamento.
O premiê, que obteve vitória esmagadora nas eleições de 2019
com a promessa de garantir a saída do Reino Unido da União
Europeia, afirmou que se arrependeu da ação e pensou que a reunião era evento de trabalho - provocando vaias de parlamentares
da oposição.
“Entrei naquele jardim logo depois das 18h do dia 20 de maio
de 2020 para agradecer a grupos de funcionários antes de voltar
ao meu escritório, 25 minutos depois, para continuar trabalhando. Pensando bem, eu deveria ter mandado todos de volta para
dentro.”
O líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, disse que Johnson agora deve renunciar e que o público o considera mentiroso. “A festa acabou, primeiro-ministro”, disse Starmer ao premiê.
A indignação com a festa cresceu desde a notícia, dada pela
ITV News, de que Johnson e sua esposa Carrie se reuniram com
cerca de 40 membros da equipe no jardim de Downing Street,
após o secretário particular Martin Reynolds enviar convite por
e-mail pedindo aos participantes que trouxessem “sua própria
bebida” para a festa.
Diversas pessoas, incluindo alguns parlamentares, lembraram o fato de não poder estar ao lado de familiares e amigos
antes de suas mortes em maio de 2020, em contraste com os
eventos em Downing Street. (Agencia Brasil)

Caixa divulga
informações sobre novos
pagamentos de auxílios
A Caixa detalhou na tarde de
quinta-feira (13) o pagamento
do Auxílio Brasil para novos beneficiários, o pagamento do auxílio gás para as 5,4 milhões de
famílias cadastradas e o pagamento de cotas adicionais para
pais que são chefes de famílias
monoparentais do auxílio emergencial. O presidente do banco,
Pedro Guimarães, explicou
como serão viabilizados os pagamentos e detalhou os calendários para cada um dos auxílios.
O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, afirmou na quartafeira (12), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, que acredita que as linhas de crédito li-

beradas para pequenos pescadores terão impacto significativo
na redução da pobreza em áreas
litorâneas e em bacias hídrográficas em todo o Brasil.
O setor de serviços cresceu
2,4% na passagem de outubro
para novembro, após dois meses
de taxas negativas, recuperando
a perda acumulada de 2,2%.
Desde terça-feira (11), o trabalhador demitido sem justa
causa está recebendo um valor
maior de seguro-desemprego. A
tabela das faixas salariais usadas
para calcular o valor da parcela
seguiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de
2021 e foi reajustada em
10,16%. (Agencia Brasil)
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Vacina brasileira contra a covid-19
é aplicada pela primeira vez
O Consórcio Conectar, associado à Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), pediu ao Ministério da Saúde e à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberação da venda
em farmácias de testes de covid-19 para uso próprio.
A solicitação foi apresentada diante do crescimento dos
casos de covid-19 em todo o
país impulsionada pela variante Ômicron. Na quarta-feira
(12), havia 402.496 casos da
doença ativos em acompanhamento. Há uma semana, o número era de 116.118 casos.
O propósito da liberação
para comercialização do cha-

mado autoteste é permitir uma
estratégia de testagem massiva no Brasil. O exame para diagnóstico da covid-19 é condição importante, segundo a
entidade para as medidas de
isolamento dos infectados.
No ofício, a FNP caracterizou o autoteste como “uma
das grandes estratégias para o
enfrentamento da pandemia de
covid-19, já empregada com
sucesso por alguns países”.
O consórcio também solicitou ao Ministério da Saúde o
envio de mais testes para os
municípios como forma de massificar a estratégia de diagnóstico da doença. (Agencia Brasil)

Defensoras públicas criam
projeto para atender órfãos
do feminicídio
Um levantamento do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública apontou que quatro mulheres
foram mortas por dia no Brasil
por um parceiro atual ou antigo,
no primeiro semestre de 2021.
As altas taxas de feminicídio no
país trazem consigo um problema social menos óbvio do que a
morte de mulheres: o abandono
e o trauma vivido pelos filhos
das vítimas.
No Amazonas, um grupo de
defensoras públicas iniciou um
projeto em 2018 para prestar assistência psicossocial e jurídica
aos órfãos desse tipo de crime.
Os trabalhos começaram
por iniciativa da defensora Caroline Braz — que, na época,
coordenava o Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos das
Mulheres da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Ela
percebeu que as crianças que
perderam suas mães para o feminicídio, muitas vezes por
ação do próprio pai, apresentavam fortes traumas psicológicos
e desamparo familiar. Segundo

Caroline Braz, não são raros os
casos em que a criança testemunhou o crime.
Em dezembro, essa iniciativa
do Amazonas foi contemplada
pelo Prêmio Innovare, que premia os melhores projetos de instituições jurídicas do país. Para
Caroline Braz, esse reconhecimento traz visibilidade a essas
crianças que, segundo a defensora
pública, estavam esquecidas. A
promotora propõe a criação de
um protocolo nacional para que
as crianças sejam atendidas rapidamente nesses casos.
O feminicídio é a consequência mais trágica do machismo
estrutural — que expõe muitas
mulheres brasileiras a todo tipo
de violência física e emocional
por parte de seus parceiros e exparceiros. Esses comportamentos são crimes previstos na Lei
Maria da Penha.
Para denunciar, basta ligar
para o telefone 180. O serviço
funciona 24 horas por dia, em
todo o território nacional.
(Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... resultados preliminares do Instituto de Economia Agrícola
(IEA-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mostram que o Valor da Produção Agropecuária
(VPA) paulista foi de R$ 122,41 bilhões em 2021, 26,6% superior
ao resultado obtido em 2020 e 13% maior em termos reais. Para
chegar ao resultado, o IEA utiliza dados de preços correntes médios recebidos pela agropecuária paulista de 50 cadeias selecionadas
de origem vegetal e animal coletados junto com a Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral (CATI). Os cinco primeiros produtos no ranking do VPA no Estado de São Paulo em 2021 foram:
cana-de-açúcar, carne bovina, soja, carne de frango e laranja para
indústria. O grupo de grãos e fibras foi o que apresentou o maior
crescimento do VPA preliminar de 2021 (45,83%), puxado principalmente pela soja e pelo milho, que no ranking do estado se situam
respectivamente nas terceiras e sextas posições entre os 50 produtos considerados no estudo...”

larga escala.
Primeira aplicação
O primeiro a receber a dose
da vacina brasileira foi o técnico
de segurança patrimonial Wenderson Nascimento Souza, de 34
anos de idade. A aplicação do imunizante foi feita pelo secretário de
Pesquisa e Formação Científica
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Sepef/MCTI),
Marcelo Morales.
Presente na cerimônia, o
ministro de Ciência, Tecnologia
e Inovações, Marcos Pontes,
disse que o 13 de janeiro de
2022 é um “dia histórico” tanto
para a ciência no Brasil como
para os brasileiros. “Neste ano
do bicentenário da independência do Brasil, damos partida na
independência do Brasil na produção de vacinas. Estamos em
um ponto de inflexão na história do Brasil”, disse, ao destacar o papel de resgate que a ciência teve em vários momentos
difíceis da humanidade.
Pontes lembrou que existem
três tipos de vacinas, as importadas, as licenciadas e as nacionais, aquelas feitas por cientistas brasileiros. “É importante
para o país ter soberania, autos-

suficiência e independência na
produção de itens tão importantes para a vida dos brasileiros”,
disse.
“Daqui para a frente, a gente
pode dizer, de forma reduzida,
que se o planeta não pode vender vacinas para o Brasil, o Brasil pode vender vacinas para o
planeta”, acrescentou.
Vacina
A vacina RNA MCTI CIMATEC HDT é composta de duas
partes, que são misturadas antes
da aplicação: uma molécula de
replicon de RNA (repRNA) e
uma emulsão composta por água
e um tipo especial de óleo e
moléculas magnéticas, chamada
de Lion, que ajuda a proteger a
molécula do repRNA e faz o
transporte até as células alvo.
Uma vez dentro das células,
o repRNA é reconhecido como
RNA mensageiros pelos ribossomos, que são estruturas que
produzem as proteínas, com as
instruções trazidas pelo RNA.
Os ribossomos fabricam inicialmente o replicon, que gera várias cópias de si mesmo e, depois, as proteínas do coronavírus, que são quebradas em pequenos pedaços e expostas a

nosso sistema imunológico. O
organismo então identifica os
fragmentos como algo estranho
e passa a produzir anticorpos
contra o novo coronavírus.
Segundo o infectologista
Roberto Badaró, a vacina brasileira, que é de terceira geração,
apresenta alguns benefícios específicos, como o uso de um
número menor de componentes,
podendo ser aplicada em doses
mais baixas e sem a necessidade de imunizações seguidas.
“Poderemos, em um sequenciamento e com a capacidade de
sintetizar em uma única proteína as cinco variantes, ter uma
vacina com as cinco variantes, no
futuro. Portanto, podemos ter a
vacina que rotineiramente será
utilizada”, explicou o médico
infectologista.
O desenvolvimento pré-clínico e clínico da vacina tem a participação dos Estados Unidos, Brasil e Índia, por meio de parceria
entre as empresas HDT BioCorp.
(Estados Unidos), Senai Cimatec
(Brasil) e Gennova Biopharmaceuticals (Índia). No Brasil, a parceria conta com o apoio da RedeVírus e com o financiamento do
MCTI. (Agencia Brasil)

Ministro diz que vacinação infantil
contra covid-19 será monitorada
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na quinta-feira (13) que a campanha de imunização infantil contra covid-19
será monitorada para identificar
possíveis reações adversas às
vacinas. No entanto, o ministro
ponderou que a vacina da Pfizer
já foi aplicada em milhões de
crianças em outros países e não
tem apresentado problemas.
Chegaram na quinta-feira
(13) no Aeroporto de Viracopos,
no interior paulista, 1,24 milhão
de doses da vacina contra a covid-19 para crianças do laboratório norte-americano Pfizer. O
carregamento é o primeiro de
três lotes que devem chegar ao
Brasil até o fim do mês. Até o fim
de março, o governo federal espera receber 20 milhões de doses de vacinas pediátricas.

A aplicação do imunizante da
Pfizer em crianças de 5 a 11 anos
foi autorizada em dezembro pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). O governo
federal incluiu, na semana passada, o público dessa faixa etária na campanha de vacinação
contra a covid-19.
Queiroga destacou que, apesar de recentes, essas vacinas
têm sido aplicadas nos principais
sistemas de saúde do mundo.
“Essa aplicação começou no
mês de novembro, sobretudo
nos Estados Unidos. Mais de 8
milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos, nas crianças de 5 a 11 anos, e não têm
sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que
sabemos, no momento, existe
segurança atestada não só pela

Anvisa, mas por outras agências
regulatórias, para aplicação dessas vacinas”, disse, ao receber o
primeiro lote de vacinas contra
a covid-19 para crianças, no centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP).
Queiroga também destacou
que a vacinação dos brasileiros
contra a covid-19 deixa o país
preparado para enfrentar a variante Ômicron do coronavírus e
outras que possam surgir no futuro. “Países que estão fortemente vacinados, como o Brasil, têm mais possibilidades, de
passar pela variante Ômicron e
outras variantes que surjam desse vírus que tem uma grande capacidade de gerar mutações”,
afirmou.
Queiroga destacou a importância da vacinação para evitar

internações e agravamento da
doença. “Aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não
vacinados”, enfatizou. “Nós assistimos no Brasil, nos últimos
seis meses, uma queda muito
significativa de óbitos, fruto das
políticas públicas e da campanha
de vacinação”, acrescentou.
Por isso, o ministro pediu
para aqueles que ainda não tomaram a segunda dose ou a de
reforço para que procurem os
pontos de imunização. “É necessário reafirmar a orientação para
aqueles que não tomaram a segunda dose ou a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o esquema de vacinal”, ressaltou.
(Agencia Brasil)

Caixa deposita retroativo do
auxílio emergencial a pais solteiros
Um total de 823,4 mil pais
solteiros receberam na quintafeira (13) o pagamento retroativo de cotas adicionais das cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, pagas entre
abril e agosto de 2020, informou a Caixa Econômica Federal. O pagamento totalizará R$
4,1 bilhões e havia sido autorizado por medida provisória
(MP) editada no dia 24 de dezembro.
O crédito será feito por meio
do aplicativo Caixa Tem na mesma conta poupança digital usada
para receber o auxílio emergencial. O aplicativo permite o pagamento de contas domésticas,

compras em estabelecimentos
conveniados e a transferência
para outras contas-correntes. A
situação do benefício pode ser
consultada na página do Ministério da Cidadania na internet.
Cada pai solteiro receberá
entre R$ 600 e R$ 3 mil, dependendo de quando começou a receber o auxílio emergencial.
Não será possível pedir a inclusão do benefício porque o pagamento ocorrerá apenas para
quem recebeu as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020. O pagamento extra não vale para o auxílio emergencial extensão de R$ 300, que
vigorou entre setembro e de-

zembro de 2020, nem para as
sete parcelas da rodada do auxílio emergencial de 2021.
Histórico
Em julho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado um projeto de lei de autoria
de deputados da oposição que
estendia ao homem provedor de
família monoparental o recebimento em dobro do auxílio
emergencial criado durante a pandemia de covid-19. Com o veto,
somente mulheres solteiras chefes de família receberam as parcelas de R$ 1,2 mil (o dobro do
valor original, de R$ 600).
Em 1º de julho do ano passado, o Congresso Nacional, em

sessão conjunta, derrubou o
veto. Somente no fim de 2021,
o governo manifestou-se sobre
a questão e editou uma MP com
a ampliação do benefício.
“Com a edição da MP, o Estado Brasileiro reitera seus esforços para garantir a oferta regular de serviços e programas
voltados à população em geral,
principalmente àquela mais vulneráveis, franqueando aos órgãos e agentes públicos o acesso a instrumentos capazes de
mitigar os efeitos danosos da
pandemia sobre a sociedade brasileira”, informou o Palácio do
Planalto ao editar a medida provisória. (Agencia Brasil)
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* O Estado de São Paulo, tem uma boa agropecuária?
* O governo do Estado tem apoiado os agricultores?
* A agropecuária paulista cresceu 26,6%?

Foto/Reprodução /Internet

OPEN CO Tecnologia S.A.

Cálculos Preliminares indicam Valor da Produção
Agropecuária em São Paulo 26,6% maior em 2021
Este ano de 2021, a agropecuária foi prejudicada em dois pontos: clima e alta de suprimentos. Mesmo assim, este setor da economia, cresceu 26,6% aqui no Estado, com um crescimento em
termos reais de 13%. Quando você viaja pelo interior de São Paulo,
você vê a agropecuária trabalhando, crescendo e se desenvolvendo.
É isso o que acontece. Os produtos que estão na frente são: cana,
carne bovina, soja, frango, laranja para indústria e milho.
- Por hoje é isto. Boa semana, com paz, saúde e tranquilidade. Até a próxima palavra Brasiliana.

CNPJ/ME nº 20.955.843/0001-59 - NIRE: 35.300.469.771
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 29/12/2021, às 10h
1. Data, Hora e Local: Em 29/12/2021, às 10h, na sede da Open Co Tecnologia S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Inácio Pereira da
Rocha nº 514, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05432-011. 2. Convocação e Presenças: Convocação dispensada em virtude da presença
dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss; Secretário:
Rafael Coelho Santa Rita Pereira. 4. Ordem do Dia: (i) retificação dos Art. 10, 12 e 13, § único, do Estatuto Social que, por um equívoco,
foi consolidado incorretamente na Ata de AGE realizada em 02/12/2021; (ii) a ratificação dos demais Artigos do Estatuto Social; (iii)
consolidação do Estatuto Social, refletindo as deliberações dos itens (i) e (ii). 5. Deliberações: Após discussão das matérias indicadas
no item 4 da Ordem do Dia, foram aprovados, pela unanimidade dos presentes, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o quanto segue:
(i) Considerando a falha no Estatuto Social consolidado na Ata de AGE realizada em 02/12/2021, arquivada na JUCESP em 09/12/2021,
nº 586.170/21-2, a retificação dos Art. 10, 12 e 13, § único, de forma que onde se lê: “Art. 10 - A Diretoria será composta por, no mínimo,
2 e, no máximo, 4 Diretores, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral,
sendo 1 Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica.” “Art. 12 - Competirá à Diretoria: a) Administrar e gerir os
negócios da Companhia; b) Praticar todos os para cumprir o objeto social da Companhia; c) Aprovar os planos, programas e regras gerais
de operação, administração e controle da Companhia; d) Preparar e apresentar em AGO um relatório referente ao exercício das atividades da Companhia, incluindo as demonstrações financeiras exigidas por lei para cada exercício social; e) Gerenciar todas as atividades
da Companhia e o pertinente atendimento de seus interesses; e f) Autorizar a criação e extinção de filiais, agências e depósitos e/ou
instituir o estabelecimento de escritórios e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. “Art. 13 - A Companhia
será representada por: a) 2 Diretores, em conjunto; b) 1 Diretor e 1 procurador, em conjunto; ou c) 2 procuradores com poderes específicos, nos termos do § Único do presente artigo. § Único - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura de
2 Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, devendo especificar os poderes e o prazo de duração. As procurações deverão sempre
ter um prazo determinado, exceto as procurações para fins de representação da Companhia em juízo.” Leia-se: “Art. 10 - A Diretoria será
composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 Diretores, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos e destituíveis a qualquer tempo
pela Assembleia Geral, sendo todos Diretores sem designação específica.” “Art. 12 - Competirá à Diretoria: a) Administrar e gerir os
negócios da Companhia; b) Praticar todos os atos necessários para cumprir o objeto social da Companhia; c) Aprovar os planos, programas e regras gerais de operação, administração e controle da Companhia; d) Preparar e apresentar em AGO um relatório referente ao
exercício das atividades da Companhia, incluindo as demonstrações financeiras exigidas por lei para cada exercício social; e) Gerenciar
todas as atividades da Companhia e o pertinente atendimento de seus interesses; e f) Autorizar a criação e extinção de filiais, agências
e depósitos e/ou instituir o estabelecimento de escritórios e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Art.
13 - A Companhia será representada por: a) 2 Diretores, em conjunto; b) 1 Diretor e 1 procurador, em conjunto; ou c) 2 procuradores com
poderes específicos, nos termos do § Único do presente artigo. § Único - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela
assinatura de 2 Diretores, devendo especificar os poderes e o prazo de duração. As procurações deverão sempre ter um prazo determinado, exceto as procurações para fins de representação da Companhia em juízo.” (ii) A ratificação dos demais Artigos do Estatuto Social;
e (iii) A consolidação do Estatuto Social, que, respeitadas as alterações já deliberadas e aprovadas pelos acionistas em Assembleias
Gerais anteriores, bem como as dos itens (i) e (ii) acima, passará a vigorar na forma do Anexo I. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia em 3 vias, de igual teor e forma, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss; Secretário: Rafael Coelho Santa Rita Pereira. Acionistas: Sandro Weinfeld Reiss e Open Co Holding Limited p.p. Sandro Weinfeld Reiss. São Paulo, 29/12/2021. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Sandro Weinfeld Reiss - Presidente; Rafael Coelho Santa Rita Pereira - Secretário. JUCESP nº 4.683/22-5
em 11/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Arcadis Logos S.A.
CNPJ n° 07.939.296/0001-50 - NIRE 35.300.393.996
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 10 de dezembro de 2021.
Data, Hora e Local: no dia 10/12/2021, às 9h00min, na sede social da Companhia, em SP/SP, na
Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, conj. 605, CEP 01009-000. Convocação: dispensada na forma
do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, em vista da presença de todos os acionistas da Companhia,
conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
Quórum de Instalação: Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.
Composição da Mesa: Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente, e Carla Casagrande Ribeiro
- Secretária. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da
Companhia, com a emissão de novas ações em tudo idênticas às atualmente existentes, dos atuais
R$ 119.923.958,19, totalmente subscritos e integralizados, para R$ 139.923.958,19, com um aumento
efetivo de R$ 20.000.000,00, com a emissão de 25.065.882 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,80 cada uma, com base no valor de patrimônio líquido da
ação, nos termos do Artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76, conforme alterada, e sua consequente
subscrição e integralização, assim como a consequente alteração do artigo 5º do caput do Estatuto
Social da Companhia. Deliberações, conforme a ordem do dia. Os acionistas deliberaram, por
unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, (i) aumentar o capital social da Companhia dos
atuais R$ 119.923.958,19, totalmente subscritos e integralizados, para R$ 139.923.958,19, com um
aumento efetivo de R$ 20.000.000,00, com a emissão de 25.065.882 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,80 cada uma, com base no valor de patrimônio
líquido da ação, nos termos do Artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76, conforme alterada. Todas as novas
ações são, neste ato, subscritas pela acionista Arcadis Latin America B.V., sociedade holandesa,
devidamente constituída e existente de acordo com as Leis dos Países Baixos, com sede social em
Amsterdam, Gustav Mahlerplein 97-103, 1082MS, Amsterdam, the Netherlands, CNPJ
05.712.504/0001-58, neste ato representada por seu bastante procurador Hermano de Villemor Amaral
(neto), brasileiro, advogado, OAB-SP n° 109.098-A e no CPF 768.419.527-15, com a expressa renúncia
do direito de preferência na subscrição das referidas ações pela outra acionista. A Arcadis Latin America
B.V. neste ato integraliza a totalidade das ações subscritas, mediante aporte de capital em moeda
corrente nacional, no valor equivalente em reais a R$ 20.000.000,00, de conformidade com o contrato
de câmbio nº 000266564227 datado de 29/04/2021 e de acordo com o Boletim de Subscrição (Anexo I).
Dessa forma, os Acionistas decidem alterar, por unanimidade, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º- O capital social da
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 139.923.958,19, representado por
281.810.419 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi a presente, lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Karin Marangoni
Ferrara Formigoni - Presidente e Carla Casagrande Ribeiro - Secretária; Acionistas Presentes:
Arcadis Latin America B.V. (P.p. Hermano de Villemor Amaral (neto)) e Arcadis USA B.V. (P.p. Hermano
de Villemor Amaral (neto)). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.
SP, 10/12/2021. Karin Marangoni Ferrara Formigoni - Presidente; Carla Casagrande Ribeiro Secretária. JUCESP - 658.962/21-8 em 21/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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A vacina brasileira contra a
covid-19 deu um importante passo na quinta-feira (13), data em
que inicia o primeiro estudo clínico que aplicará o imunizante
em 90 voluntários com idades
entre 18 e 55 anos de idade.A fase
1 do estudo escolherá, de forma
randomizada, a dose mais segura
e o regime de dose que estimula
resposta durável de anticorpos
que neutralizam o organismo
contra o novo coronavírus.
“Vamos agora medir a resposta imunológica específica e
avaliar a imunidade celular dos
participantes”, explicou o médico infectologista Roberto Badaró, responsável pela pesquisa e
pelo desenvolvimento da vacina,
em cerimônia ocorrida na sede
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em
Salvador.
A expectativa do pesquisador
é de que a primeira fase do estudo seja concluída em três meses, e que, se tudo der certo, em
um ano ou pouco mais a vacina
já esteja disponível.
Na fase 2, que terá a participação de 400 voluntários, será
testada a eficiência da vacina; e
a fase 3 é a da administração em

Prefeitos pedem
liberação de autoteste
ao governo e à Anvisa
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Enquanto a população de
parte do Brasil sofre com as
chuvas e suas consequências,
como o transbordo de rios e
inundações, mais de 700 municípios da Região Sul do país se
veem às voltas com uma onda
de calor severa.
Embora chuvas isoladas tenham sido registradas desde
quarta-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
emitiu um alerta no qual informa
que 727 cidades do Rio Grande
do Sul e parte do Paraná e de
Santa Catarina estão passíveis
de registrar, até o próximo dia 16,
temperaturas 5°C acima da média histórica desta época do ano.
O alerta laranja emitido pelo

instituto vale para praticamente
todo o Rio Grande do Sul, para
as regiões oeste e sul de Santa
Catarina e para as regiões oeste,
sudeste, sudoeste, centro-ocidental e centro-sul do Paraná.
Os efeitos da estiagem na
Região Sul vêm se agravando
desde o fim do ano passado,
causando prejuízos econômicos
e ameaçando o abastecimento
hídrico. No Rio Grande do Sul,
200 cidades já tinham decretado situação de emergência na
quarta-feira (12). Levantamento feito pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater-RS) aponta que, até sextafeira (7), mais de 195 mil propri-
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Estiagem causa prejuízos à
agricultura e ameaça o abastecimento

edades rurais já contabilizavam
perdas na produção.
Uma das regiões gaúchas
mais castigadas pela falta de
chuvas é a do Alto da Serra do

Botucaraí, onde, desde meados
de novembro, o volume de chuvas é insuficiente para recuperar a condição dos rios e do sistema freático, o que prejudicou

o plantio de soja e milho.
“A soja teve que ser replantada e ainda ficou uns 30% a
35% por semear. Então, nesses
16 municípios [do Alto da Serra
do Botucaraí], só na soja se
chega a algo em torno de R$ 750
milhões de perdas. Somadas às
perdas do milho e leite, [o prejuízo, na região] chega a R$ 850
milhões”, informou, em nota, o
extensionista rural agropecuário da Emater-RS em Soledade
Josemar Parise.
Em Santa Catarina, além de
irregulares, as chuvas do fim do
ano passado ficaram abaixo do
esperado durante o mês de dezembro, deixando ao menos 17
dos 295 municípios em estado
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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
AR Y ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B51052
12 - 13 - 14/01/2022

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)
CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30
Edital de Cancelamento de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. agendada para 04
de janeiro de 2022 e de Nova Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A.
Nos dias 30 e 31 de dezembro de 2021 e 1, 2 e 3 de janeiro de 2022, foi publicado o edital de convocação de
Assembleia Geral dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 20ª Emissão da
Planeta Securitizadora S.A., agendada para o dia 20 de janeiro de 2022 às 15h, nos termos da Clausula 12.1 do
“Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 20ª (vigésima) Emissão
de CRA da Planeta Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Tecsoil Automação e
Sistemas S.A.” (“Termo de Securitização” e “AGT Convocada”), para deliberar sobre a alteração do termo deﬁnido de
“Dívida Líquida” constante nos CDCA. No entanto, a ordem do dia constante do edital de convocação da AGT
Convocada necessita ser complementado, conforme Ordem do Dia proposta abaixo, para complementar a deﬁnição
de “Dívida Líquida” constantes na Ordem do Dia. Assim, ﬁcam informados os senhores titulares dos
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em circulação da 1ª e 2ª Séries da
20ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos do
Termo de Securitização, que ﬁca cancelada a AGT Convocada, bem como o respectivo edital de
convocação publicado nos dias 30 e 31 de dezembro de 2021 e 1, 2 e 3 de janeiro de 2022. Ato
contínuo, ﬁcam convocados os senhores Titulares dos CRA, nos termos do Termo de Securitização, a se reunirem em
1ª (primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 3 de fevereiro de 2022
às 15hs (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.
com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM
625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem
do Dia: (i) Autorização para alteração do termo deﬁnido “Dívida Líquida” nos CDCA, que passará a vigorar com a
seguinte redação: (a) CDCA Série A: “Dívida Líquida: Signiﬁca o valor correspondente às somas das operações (i)
bancárias da Emitente, incluindo desconto/antecipação de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias),
adiantamento a depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital
de giro em geral em moeda nacional ou estrangeira, contas rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor,
compror, leasing, ﬁname e leaseback, e outras operações registradas no Sistema de Informação de Crédito – SCR do
Banco Central do Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/ou operações de natureza similar), desde
que referidos mútuos conversíveis (a) não contenham qualquer previsão que resulte ou possa resultar em uma
obrigação de pagamento da Emitente aos respectivos credores (a título de vencimento, liquidação ou resgate
antecipado, amortização, juros, rendimentos, entre outros, excetuados eventuais pagamentos exclusivamente
decorrentes da ocorrência de uma hipótese de vencimento antecipado) em moeda nacional ou estrangeira, antes da
quitação integral deste CDCA e/ou do CRA, e possuam previsões explícitas vedando qualquer situação que
potencialmente possa alterar esse objetivo (incluindo, mas não se limitando a vedação a resgate antecipado,
alteração nas condições de remuneração e prazos, e outros aplicáveis); (b) não possuam qualquer garantia real; e (c)
sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em caso
de evento de inadimplemento ou de insolvência que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente
referidos mútuos necessariamente serão, em qualquer hipótese, subordinados a todos os demais credores da
Companhia e preferindo apenas aos seus acionistas; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente ﬁgura como
devedora, incluindo mas não se limitando a operações com emissão de notas promissórias, debêntures (exceto notas
conversíveis ou debêntures conversíveis que tenham (a) prazo de vencimento superior ao vencimento do CDCA Série
B; (b) não possuam qualquer garantia real; (c) sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas
subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em caso de evento de inadimplemento ou de insolvência que
resulte na instauração de concurso de credores da Emitente, tais créditos necessariamente serão, em qualquer
hipótese, subordinados a todos os demais credores da Companhia e preferindo apenas aos seus acionistas; e (d) caso
prevejam pagamentos anteriores aos pagamentos do CDCA Série B, apenas caso estes pagamentos ocorram como
decorrência direta e proporcional a determinado aporte de recursos que tenha sido efetivamente integralizado no
capital social da Emitente, e desde que esta continue cumprindo com os Índices Financeiros previstos neste CDCA),
certiﬁcados de recebíveis do agronegócio ou imobiliário, deduzidas as aplicações ﬁnanceiras e disponibilidades.” (b)
CDCA Série B: “Dívida Líquida: Signiﬁca o valor correspondente às somas das operações (i) bancárias da Emitente,
incluindo desconto/antecipação de recebíveis (duplicatas, cheques e notas promissórias), adiantamento a
depositantes, adiantamento a contratos de exportação (ACC e ACE), NCE, pré-pagamentos, capital de giro em geral
em moeda nacional ou estrangeira, contas rotativas (conta garantida, cheque especial), vendor, compror, leasing,
ﬁname e leaseback, e outras operações registradas no Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do
Brasil, com exceção de mútuos conversíveis em ações (e/ou operações de natureza similar), desde que referidos
mútuos conversíveis (a) não contenham qualquer previsão e/ou resultem ou possam resultar em uma obrigação de
pagamento da Emitente aos respectivos credores (a título de vencimento, liquidação ou resgate antecipado,
amortização, juros, rendimentos, entre outros, excetuados eventuais pagamentos exclusivamente decorrentes da
ocorrência de uma hipótese de vencimento antecipado) em moeda nacional ou estrangeira, antes da quitação
integral deste CDCA e/ou do CRA, e possuam previsões explícitas vedando qualquer situação que potencialmente
possa alterar esse objetivo (incluindo, mas não se limitando a vedação a resgate antecipado, alteração nas condições
de remuneração e prazos, e outros aplicáveis); (b) não possuam garantia real; e (c) sejam formal e explicitamente
categorizadas como dívidas subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em caso de evento de inadimplemento
ou de insolvência que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente, referidos mútuos necessariamente
serão, em qualquer hipótese, subordinados a todos os demais credores da Companhia e preferindo apenas aos seus
acionistas; e (ii) de mercado de capitais, nas quais a Emitente ﬁgura como devedora, incluindo mas não se limitando
a operações com emissão de notas promissórias, debêntures (exceto notas conversíveis ou debêntures conversíveis
que tenham (a) prazo de vencimento superior ao vencimento deste CDCA; (b) não possuam qualquer garantia real; e
(c) sejam formal e explicitamente categorizadas como dívidas subordinadas, possuindo cláusula explícita de que em
caso de evento de inadimplemento ou de insolvência que resulte na instauração de concurso de credores da Emitente,
tais créditos necessariamente serão, em qualquer hipótese, subordinados a todos os demais credores da Companhia
e preferindo apenas aos seus acionistas; ou (d) caso prevejam pagamentos anteriores aos pagamentos deste CDCA,
apenas caso estes pagamentos ocorram como decorrência direta e proporcional a determinado aporte de recursos
que tenha sido efetivamente integralizado no capital social da Emitente, e desde que esta continue cumprindo com
os Índices Financeiros previstos neste CDCA), certiﬁcados de recebíveis do agronegócio ou imobiliário, deduzidas as
aplicações ﬁnanceiras e disponibilidades.” (ii) Autorização para a Securitizadora, o Agente Fiduciário e as demais
partes envolvidas na emissão dos CRA a praticarem todos os atos necessários para a viabilização das deliberações
acima. Termos iniciados em letra maiúscula e que não estão aqui deﬁnidos têm o signiﬁcado atribuído a eles no
Termos de Securitização. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a
presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em
Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis dos titulares dos CRA
em Circulação presentes à reunião que representem a maioria dos presentes em Assembleia. Em conformidade com
a ICVM 625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que
enviarem um correio eletrônico para jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.
br, com os documentos de representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para ﬁns de
veriﬁcação da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia
digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante,
contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e
foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura
eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado
de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento
de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia
digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura,
bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração
deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art.
3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será
disponibilizado pela Emissora em seu site http://planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer
o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la
à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@
simpliﬁcpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos de representação indicados
acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia,
os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados
poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat
que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. A emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora permanecem à
disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 13 de janeiro de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
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Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação da executada PERES E GRAZIANO LTDA., CNPJ Nº 57.379.547/0001-67; e demais interessados, expedido nos
autos da Ação de Responsabilidade Civil, requerida por JOÃO CARLOS CALSAVARA, CPF Nº 054.820.828-06. Processo nº 0001501-65.2000.8.26.0106. O Dr. Peter
Eckschmiedt, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Caieiras, 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. Ronaldo Sérgio M. R. Faro, Jucesp nº 191, no dia 21/01/2022,
às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 24/01/2022, 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 14/02/2022, 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 60% 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. 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 60% 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 LEILOEIRO: 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 nos autos. 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, 6º andar, cj. 64/65, Brooklin- São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE
ÚNICO: Um terreno situado à Avenida 14 de Dezembro, nº 199, Vila São João, Caieiras, São Paulo, desdobrado dos lotes 4, 5, e 6, na Vila Cresciúma, no Distrito e
Município de Caieiras, zona urbana, desta Comarca de Franco da Rocha, que é designado como Lote “A”, com área de 335,00m², com a seguinte descrição: Começa na
Avenida 14 de Dezembro, na divisa com João Barsoti e ai com rumo 79° 44’ 00” SW, segue com frente para a Avenida 14 de Dezembro, até a distância de 8,40 metros,
ai com rumo de 16° 35’ 00” NW, segue confrontando com o lote “B” de propriedade de Amato Bugnotti, até a distância de 40,30 metros, ai com rumo de 71° 20’ 00” NE,
segue confrontando com a Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, até a distância de 8,40 metros; aí com rumo de 16° 35’ 00” SE, segue confrontando com João Barsoti, até
a distância de 41,80 metros, chegando ao ponto inicial, conforme matrícula nº 19.099 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Franco da Rocha. De acordo
com o laudo de avaliação, o imóvel situa-se no quarteirão contemplado pelas vias: Rua Domingo do Carmo Leite, Rua Ambrosina do Carmo Bronaguide e Rua Eugênia
Berti. Encontra-se em zona CCS – Corredor Comercial e de Serviços. O local é servido pelos principais melhoramentos públicos, tais como: asfalto, guias, sarjetas, água,
energia elétrica, telefone, correio, coleta de lixo, transporte coletivo e escola. O local tem caracterpisticas de uso misto, ocupado em sua maioria por edificações térreas e
assobradadas, de padrão construtivo econômico, simples e médio. O terreno apresenta topografia em declive de 5% a 10%, solo e superfície firmes e secos, e formato
irregular. Sobre o terreno do imóvel encontra-se edificado um prédio, com características de uso comercial, encerrando a área total de 465,59m². O pavimento térreo é
dividido em recepção, dois banheiros, cozinha, área de serviço, depósito e depósito com banheiro; o primeiro pavimento é dividido em área maior com circulação coletiva,
dois banheiros e uma sala; o segundo pavimento é dividido em área de circulação coletiva, dois banheiros e duas salas; o terceiro pavimento é dividido em área de
circulação coletiva conjugada com copa, banheiro, depósito e sala. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), conforme laudo de
avaliação de fls., datado de agosto/21. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO INDÍCE DO TJ/SP PARA SETEMBRO/21: R$ 2.118.480,00 (dois milhões,
cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais). Obs.: 01: Da Av. 01 da referida matrícula consta a construção de uma sala comercial, com frente para a Av. 14 de
dezembro; Obs. 02: Da Av. 02 da referida matrícula consta que a sala comercial objeto da averbação 01 recebeu o nº 199; Obs. 03: Da Av. 05 da referida matrícula consta
a penhora destes autos. 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.
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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, APARTAMENTO 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

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 Rolando Curti, 301,
APARTAMENTO 23, BLOCO 7, Vila Clara, São Paulo - SP, CEP: 04414-000
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:
SONIA AZEVEDO, CPF 030.709.658-06
MARCELO TOME DE ABREU , CPF 147.858.508-09
FLAVIO CLAUDINO FERREIRA, CPF 09405529811
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
AR Y ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B50919
12 - 13 - 14/01/2022

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B50081
12 - 13 - 14/01/2022

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.

de alerta e outros nove em estado crítico no que diz respeito
às condições para garantir o
abastecimento hídrico urbano,
principalmente nas regiões oeste e extremo oeste do estado.
“Neste momento é importante que a população das regiões onde a estiagem se intensificou usem a água com consciência e evitem o desperdício.
Além disso, é acompanhar as
orientações e alertas dos órgãos competentes”, alertou, em
nota, o secretário-executivo de
Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira.
No Paraná, no último dia 30,
o governo estadual decretou situação de emergência em função da estiagem. O objetivo da
medida é agilizar a execução de
medidas de apoio aos agricultores e a outros setores afetados pela falta de chuvas.
Na quinta-feira (13), a secretaria estadual da Agricultura e
do Abastecimento divulgou um
relatório no qual aponta que a
situação já causou ao menos R$
25,6 bilhões de prejuízos para
os produtores rurais. O levantamento foi entregue à ministra
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, que, desde ontem, está visitando áreas rurais atingidas
pela crise hídrica nos três estados da Região Sul, além do
Mato Grosso do Sul, na Região
Centro-Oeste.
Em Cascavel (PR), a ministra
explicou que, de posse de um diagnóstico da situação das lavouras nos quatro estados visitados, os técnicos do Mapa e
do Ministério da Economia elaborarão um plano de ajuda aos
produtores. O foco, neste primeiro momento, é garantir que os
agricultores atingidos pela seca
tenham condições de plantar.
“Nossa preocupação é agilidade nessas ações, para que a
gente possa plantar com segurança. Para que o agricultor
possa saber o que vai acontecer na segunda safra, que é a
safrinha, que é muito importante, pois é quando se tem a maior parte do plantio de milho
nesses estados”, destacou Teresa Cristina. (Agencia Brasil)
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Stock Car: os outros heróis de 2021
Gabriel Casagrande foi o
grande nome de 2021 na Stock
Car Pro Series. O jovem paranaense de 26 anos conquistou o título superando a elite do esporte a motor brasileiro, incluindo
multicampeões (Cacá Bueno,
Ricardo Maurício, Daniel Serra), ícones da Fórmula 1 e Indy
(Rubens Barrichello, Felipe
Massa, Tony Kanaan, Ricardo
Zonta) e os melhores pilotos profissionais do país.
Mas essa é apenas parte de
uma história marcada por centenas de momentos emocionantes
e radicais que, além de valorizarem a conquista de Casagrande,
revelam o esforço e a garra escondidos sob as estatísticas. Separamos a seguir sete índices
que, mais do que novos números
para integrar o currículo de pilotos já consagrados, são um retrato de algumas das façanhas que
fizeram de 2021 uma temporada
especial.
Thiago Camilo, por exemplo,
foi o piloto que mais liderou
corridas – com quase o triplo das
voltas do campeão. O “rei das
ultrapassagens” foi Denis Navarro. E Ricardo Maurício, que terminou o ano “apenas” na quinta
colocação, liderou quatro dos
sete quesitos que selecionamos.
Há muito mais destaques. Confira alguns a seguir, com dados
da Stock Car Racing Systems.

Quem mais liderou
Thiago Camilo liderou 95
voltas ao longo de 2021, o que
corresponde a 271% do total
comandado pelo campeão Gabriel Casagrande (35). Vencedor de
incríveis 7 corridas no ano (29%
do total), Ricardo Maurício ponteou 89 voltas, com Rubens Barrichello ficando na quarta posição, com 36. Totalizando 16 voltas na liderança, o vice-campeão
Daniel Serra ficou no 11º lugar.
1) Thiago Camilo, 95 voltas
2) Ricardo Maurício, 89
3) Rubens Barrichello, 36
4) Gabriel Casagrande, 35
5) Rafael Suzuki e Felipe
Lapenna, 28
Quem mais largou na frente
Foi cravando a pole na Superfinal BRB que Gabriel Casagrande deu o recado de que estava
encaminhando o título. Momento premium da atuação de um piloto (quando ele e o carro estão
preparados para o desempenho
máximo), a conquista do lugar de
honra do grid passou também a
valer em 2021 o Troféu Pole
Position Snapdragon, além de
dois pontos extras na tabela.
1) Thiago Camilo, Rubens
Barrichello, Ricardo Maurício e
Gabriel Casagrande, 2 poles
2) Cacá Bueno, Ricardo Zonta, Rafael Suzuki e Guilherme
Salas, 1

Foto/ Duda Bairros

Sete façanhas que revelam a história de grandes personagens da mais recente temporada da categoria

Thiago Camilo em sua especialidade: liderar corridas
5) Pedro Cardoso, 12,58
Quem mais ultrapassou
* Manobras executadas por
A temporada 2021 marcou a
estreia do ranking de ultrapassa- corrida. Computadas também ulgens da Stock Car e revelou o trapassagens nos pit stops
Quem foi mais veloz
esforço de quem tem problemas,
Daniel Serra e Ricardo Maularga atrás e faz provas de recuperação sensacionais. O cam- rício dominaram o quesito volta
peão da primeira edição foi De- mais rápida em corrida, mostrannis Navarro, com uma média de do que a equipe dos dois tricam15,16 manobras por corrida. peões prepara um carro extremaNavarro derrotou Gaetano Di mente veloz para as provas. Com
Mauro por apenas uma ultrapas- quatro melhores voltas cada um,
sagem na soma de toda a tempo- a dupla cravou 40% dos giros
rada: placar de 364 a 363 sobre mais rápidos de 2021, sendo
destaque entre os ganhadores do
o segundo colocado. Confira:
1) Denis Navarro, média de “Troféu Volta Mais Rápida Motorola”, concedido ao piloto que
15,16 manobras *
2) Gaetano Di Mauro, 15,12 registra a volta mais perfeita nas
etapas.
3) Guilherme Salas, 13,87
1) Ricardo Maurício e Dani4) Rafael Suzuki, 12,75

João Gomes Jr. atinge marca de
11 anos consecutivos no top 10
do ranking mundial

el Serra, 4 melhores voltas
3) Gabriel Casagrande, 3
4) Thiago Camilo, Allam
Khodair, Lucas Foresti e Marcos
Gomes, 2
Quem mais venceu
Mesmo zerando em cinco
das 24 corridas (duas devido à
covid), Ricardo Maurício mostrou um desempenho exuberante em diversos momentos. Foi,
por exemplo, o maior vencedor,
com mais de três vezes o total
do campeão. Thiago Camilo foi
outro destaque, com cinco primeiros lugares.
1) Ricardo Maurício, 7
2) Thiago Camilo, 5
3) Gabriel Casagrande, Átila
Abreu e Rubens Barrichello, 2
6) Daniel Serra, Lucas Foresti, Ricardo Zonta, Rafael Suzuki, Guilherme Salas e Félix da
Costa, 1
Quem foi mais eficiente **
Se não foi campeão, Ricardo
Maurício pelo menos assinalou
um feito que dificilmente será
igualado: conquistou 100% dos
pontos colocados em jogo na 6ª
etapa, Goiânia (2 pela pole, 30
pela vitória na Corrida 1 e 24 por
vencer a Corrida 2). A façanha lhe
concedeu o “Troféu Claro 5G
Man of the Race”. Rubens Barrichello chegou perto no Velocitta, quando cravou 92%. E Rafael Suzuki brilhou em Curitiba,
com 85%.

500 Milhas de Kart

O sonho de “amadores”
entrarem no mesmo grid
de estrelas da Indy, F1 e
Stock Car

João Gomes Jr.
Após encerrar a temporada de
2021 com a medalha de bronze
na prova dos 50m peito no Campeonato Mundial de Piscina Curta, em Abu Dhabi, nos Emirados
Árabes, o nadador João Gomes
Jr. inicia 2022 com motivos para
comemorar e seguir confiante.
Em lista divulgada pelo jornalista Daniel Takata, João Gomes
aparece entre os atletas com
mais tempo no top 10 do ranking
mundial em uma mesma prova.
Desde 2011, o capixaba de 35
anos está entre os dez mais velozes dos 50m peito.
“Para mim é gratificante
olhar para trás e ver tudo que eu

trilhei nesses 11 anos no topo do
ranking mundial. Em 2010, fiquei de fora por alguns centésimos, ou seja, seriam mais anos
nesse top 10 anual não fosse por
isso. Fiquei empolgado, pelo fato
de o meu nome estar ao lado de
grandes feras da natação mundial. Isso me motiva cada vez mais
a continuar, sabendo que eu posso seguir trilhando esse caminho. Quem sabe chegar a 15
anos, que seria o topo do
ranking”, comemorou João Gomes.
O japonês Ryosuke Irie está
no topo da lista, com 15 anos (de
2007 a 2021) no top 10 dos

um tema muito a ser discutido.
Temos o Nicholas Santos, o Bruno Fratus, eu. O Felipe Lima e o
França. O Guilherme Guido, Léo
de Deus. Atletas que estão há
muito tempo entre os melhores
do mundo. Não me sinto um cara
velho. As vezes passa algumas
coisas na cabeça, mas a vontade
de estar competindo é muito
maior. Por isso consigo me sobressair perante minha idade, por
essa vontade. Consigo passar por
cima da idade, pensando em estar de novo nos Jogos Olímpicos.
Estar em Campeonatos Mundiais e subir ao pódio, objetivos
para 2022 quando temos competições importantes de longa e de
curta”, finalizou João Gomes.
Quando fala de competições
importantes em âmbito mundial,
o nadador João Gomes Jr., atleta
do Esporte Clube Pinheiros, integrante do programa olímpico
da Marinha do Brasil e que conta também com o apoio de Bolsa Atleta, DUX Nutrition e Maxrecovery, refere-se a participar
de duas competições marcadas
para esta temporada: o Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos, entre 21 e 28 de maio, em
Fukuoka, no Japão; e o Campeonato Mundial de Piscina Curta,
entre 17 a 22 de dezembro, em
Kazan, na Rússia.

Thiago Monteiro é superado no
Australian Open
Thiago Monteiro se despediu
do ATP 250 de Adelaide. Disputando as quartas de final do torneio, o brasileiro foi superado
pelo francês Corentin Moutet, o
115º do ranking, por duplo 6/4
em 1h44 de partida.
“Foi um jogo bem diferente.
O Moutet mexeu com o meu
jogo e admito que fiquei um pouco decepcionado por não ter
conseguido fazer muito no saque

dele. Não é um saque tão potente, mas tem muito efeito e sobe
bastante. Acabei não conseguindo criar muitas oportunidades
como eu fiz nos outros jogos.
Ele é um cara que joga muito bem
e se mexe bastante em todas as
áreas da quadra, então acho que
eu deveria ter devolvido melhor”, analisou o tenista número
1 do Brasil.
“De qualquer forma, foi uma

semana muito boa para ganhar
mais ritmo e confiança. Foi uma
semana positiva, que me faz somar pontos e jogos extras para
ir com tudo no Australian Open.
Vou ter uma primeira rodada
complicada lá, já que vou enfrentar o Benoit Paire. Ele é um jogador bem imprevisível e também inconsistente mentalmente,
então tenho que estar 100% focado para aproveitar as minhas

oportunidades, fazer ele perder
um pouco a concentração, impor
o meu ritmo de jogo e ser agressivo”, finalizou Thiago, já de
olho no Australian Open.
O primeiro Grand Slam do
ano sorteou a chave nesta última
madrugada, colocando Monteiro
e Paire como adversários na estreia. Os tenistas já se enfrentaram em duas ocasiões no circuito, ambas vencidas pelo francês.

Foto/Divulgação

Foto/ Igo Bione

Desde 2010, o nadador capixaba está entre os mais velozes do mundo nos 50m peito. Lista com os atletas mais longevos da
natação foi divulgada pelo jornalista Daniel Takata no perfil Swiming Stats no Instagram
200m costas. Em seguida, vem a
sueca Sarah Sjöström, nos 50 e
100 metros borboleta, com 13
anos seguidos entre as melhores
de ambas as provas. A holandesa
Ranomi Kromowidjojo é a próxima da lista, há 12 anos consecutivos entre as mais rápidas dos
50m livre, com o nome de Sarah
retornando, por estar também há
12 anos em destaque nos 100m
livre, mesmo período que o brasileiro Bruno Fratus está no top
10 dos 50m livre. O ucraniano
Andrii Govorov, com 12 anos
nos 50m borboleta, a australiana
Cate Campbell, há 11 anos se
destacando no 50m livre, e o japonês Daiya Seto, com 11 anos
no topo dos 400m medley, fecham esse top 10.
“O fundamental para se manter no topo por muitos anos é que
não veio na minha cabeça a vontade de parar. Estou ficando, em um
modo de dizer, mais jovem a cada
ano que passa, por estar competindo de igual para igual com os
mais novos. A vontade de estar nessas competições internacionais,
me segura no topo por muito tempo. Ainda me sinto um garoto, tanto no dia a dia quanto nas competições. A vontade de desempenhar
bons resultados é o diferencial”,
enalteceu o capixaba.
“Longevidade no esporte é

1) *Ricardo Maurício (Goiânia, etapa 6), 56 pontos
(100%)*
2) Rubens Barrichello (Velocitta, etapa 4), 52 (92%)
3) Rafael Suzuki (Curitiba,
etapa 7), 48 (85%)
4) Daniel Serra (Goiânia, etapa 1), Ricardo Zonta (Velocitta,
etapa 3) e Guilherme Salas
(Velocitta, etapa 10), 46
(82%)
** Soma dos pontos obtidos
pelos pilotos nas duas provas de
cada etapa
Quem foi o melhor ***
Poucas vezes um campeonato com tantas corridas (24) viu
um duelo ininterrupto pelo título, da primeira à última prova.
Muitos pilotos rondaram a liderança (Thiago Camilo, Ricardo
Maurício, Rubens Barrichello,
Ricardo Zonta, Bruno Baptista
etc). Camilo, inclusive, chegou
à final com chances matemáticas. Mas foram Gabriel Casagrande e Daniel Serra quem esteve com a mão na taça do início
ao fim. Uma grande temporada,
com um inédito grande campeão.
1) *Gabriel Casagrande, 378
pontos*
2) Daniel Serra, 354
3) Thiago Camilo, 310
4) Ricardo Zonta, 307
5) Ricardo Maurício, 304
*** Classificação final da
temporada.

Felipe Giaffone e os filhos Nicolas e Tito
A prova mais democrática já confirmados, como outras
do automobilismo brasileiro estrelas já tradicionais, como
será realizada neste mês: as Rubens Barrichello, o maior
500 Milhas de Kart, mais famo- campeão da prova.
sa prova do kartismo nacional
Uma das vantagens desta
e que terá sua próxima edição corrida é que ela tem custo
marcada para o dia 30 de janei- mais acessível por permitir diro, no Kartódromo Ayrton Sen- vidir custos em até seis pilona, em Interlagos.
tos. As inscrições para a corriUma das principais caracte- da custam atualmente R$
rísticas da prova é reunir no 6.500,00 reais, este valor, que
mesmo grid grandes nomes das está incluso o aluguel de momaiores categorias do automo- tor, pode ser parcelado em até
bilismo mundial, incluindo es- três vezes. Com a divisão entrelas da F1, Indy e Stock Car, tre todos os pilotos da equipe,
junto com os chamados “pilo- é possível inscrever um time a
tos amadores”, que passam o partir de de R$ 361,11 mensais
ano competindo em karts de por competidor.
aluguel e muitas vezes estreiVale lembrar que o valor
am no esporte a motor profis- contempla todas as sessões de
sional justamente nas 500 Mi- treinos livres, a participação na
lhas.
corrida, além do aluguel do
“A gente sempre ouve falar motor do kart, combustível
que as 500 Milhas de Kart são para todas as atividades da etao evento mais democrático do pa e um box reservado no karesporte a motor brasileiro, já tódromo localizado na capital
que temos pilotos com diver- paulista.
sos níveis de experiência e
Será a primeira vez que as
onde todos participam juntos, 500 Milhas de Kart serão disdesde vitoriosos na F1 até pi- putadas no Kartódromo Ayrton
lotos que estão no kartismo Senna. A corrida, marcada para
amador. Este é um dos grandes o dia 30 de janeiro, contará
diferenciais da prova”, diz Fe- com transmissão do canal Banlipe Giaffone, organizador das dSports, e terá flashes dentro
500 Milhas e um dos inscritos da programação da Band.

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

