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Internações de menores de 18 anos
em UTI sobem 61% em São Paulo

Monitor do PIB indica alta de 1,8%
em novembro de 2021, diz FGV
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Pandemia aumenta acesso da
população a serviços bancários

Anvisa dá 15 dias para
Saúde esclarecer

informações sobre autotestes
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Esporte

Considerada uma verdadei-
ra Olimpíada dos esportes de
montanha, o Rocky Mountain
Games retorna em 2022 tripla-
mente desafiador, divertido e
diversificado. Serão três eta-
pas com modalidades que va-
riam de mountain bike, corri-
da em trilha e uphill, passando
por Hike & Fly (combina
trekking para subir e parapen-
te para voar do alto da monta-
nha até o campo de pouso),
Gravel (modalidade de ciclis-
mo que mistura asfalto e ter-
ra), canicross (corrida com
cachorro), entre outras. A aber-
tura do circuito será dias 2 e 3
de abril, na Pedra Grande, em
Atibaia, interior de São Paulo.

O Rocky Mountain Games
é o maior festival de esportes
de montanha do país, aberto a
participantes acima de 14
anos de todos os níveis, e está
com inscrições abertas. É pos-
sível se inscrever por modali-
dade ou encarar um desafio

Rocky Mountain
Games abre

inscrições para
temporada 2022
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Mountain bike, uma das atrações do evento

para disputar o título de Rei e
Rainha do Rocky Mountain
Games, competindo em mais
de uma prova, individualmen-
te ou em trio. Para garantir
presença na etapa de Pedra
Grande, basta acessar o site
oficial (https://rockymoun-
taingames. com.br/).

As duas etapas seguintes
do Rocky Mountain Games
também serão no interior
paulista, em Campos do
Jordão, entre 17 e 18 de
setembro; e Juquitiba, dia
26 de novembro. Outra no-
vidade em 2022 é a parce-
ria com o Desafio das Ser-
ras, circuito já consagrado
de corrida de montanha,
que neste ano assume a
chancela e a direção das pro-
vas de trail run. 

Criado em 2019, o Ro-
cky Mountain Games é ins-
pirado em festivais norte-
americanos e vai além da
competição.           Página 6

SM Kart Competition abriu
terceira temporada com

recorde de pilotos
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Os grids cheios proporcionaram boas disputas no SM Kart

Competition

O SM Kart Competition
não para de crescer e cada vez
mais vai se firmando como o
maior campeonato de Rental
Kart de São Paulo e talvez do
Brasil. No último fim de se-
mana teve início a terceira
temporada do certame, com a
disputa de 12 corridas e uma
bateria treino no Kartódromo
de Interlagos, com o novo re-
corde de 261 pilotos inscri-
tos. E não faltaram troféus
para os dez primeiros coloca-
dos de cada categoria, além
de sorteio de mais de 100 prê-
mios.                           Página 6

Casagrande anuncia
parceria com Gabriel Robe
para a Corrida de Duplas

Grande campeão da Stock
Car em 2021, Gabriel Casa-
grande abrirá a temporada
2022 disputando a Corrida de
Duplas ao lado de seu xará
Gabriel Robe, campeão da Sto-
ck Light em 2017. A dupla de
pilotos do Sul do País guiará
pela equipe A.Mattheis Vogel
em busca de um bom resulta-
do em Interlagos, justamente
o circuito em que Casagrande
sacramentou o seu título na
temporada passada.

“O nome do Robe na ver-
dade já era para estar junto co-
migo em outro momento, mas
como não tivemos a Corrida de
Duplas no calendário em 2019
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Gabriel Casagrande em Interlagos

e ela foi abortada em 2020 por
conta da pandemia, então essa

será a primeira vez que correre-
mos juntos.                  Página 6

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,58
Venda:       5,58

Turismo
Compra:   5,56
Venda:       5,74

Compra:   6,31
Venda:       6,31

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

19º C

Quinta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Pandemia
“não está nem
perto do fim”,
alerta OMS
O diretor da Organização

Mundial da Saúde (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus,
advertiu sobre a ideia “engano-
sa” de que a Ômicron é menos
agressiva.  Ao fazer um balan-
ço da evolução da pandemia,
durante entrevista em Genebra,
na Suíça, ele afirmou que a va-
riante continua a varrer o pla-
neta. “Não se enganem, a Ômi-
cron causa hospitalizações e
mortes, e mesmo os casos me-
nos graves estão sobrecarregan-
do as unidades de saúde” com
números diários que atingem
novos recordes na Europa.

A OMS prevê a possibili-
dade de outras variantes sur-
girem, provenientes do cres-
cimento da Ômicron em ní-
vel global. “Novas variantes
provavelmente surgirão, e é
por isso que o rastreamento e
a avaliação permanecem críti-
cos”, afirmou Tedros Adha-
nom.                            Página 3

Inflação
britânica

atinge pico
em quase
30 anos

A inflação britânica subiu
mais rapidamente do que o es-
perado em dezembro, para um
pico em quase 30 anos, inten-
sificando uma piora nos pa-
drões de vida e pressionando
o banco central a elevar os ju-
ros novamente.

A taxa anual de inflação dos
preços ao consumidor acele-
rou para 5,4%, ante 5,1% em
novembro, seu maior patamar
desde março de 1992, infor-
mou o Escritório de Estatísti-
cas Nacionais do Reino Uni-
do. Economistas consultados
pela Reuters esperavam avan-
ço de 5,2%.                  Página 3
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Os bancos digitais aumen-
taram o acesso da população
brasileira a produtos financei-
ros, com destaque para a par-
cela de baixa renda. Atual-
mente 19% dos brasileiros
têm conta em bancos digitais
e 30% estão nas classes D e
E. É o que revela pesquisa
divulgada pelo Instituto Lo-
comotiva, feita com 1.519
brasileiros, com 18 anos de
idade ou mais, entre 27 de ou-
tubro e 7 de novembro do ano
passado.

O presidente do Locomoti-
va, Renato Meirelles, disse na
quarta-feira (19) à Agência
Brasil que, antes da pandemia
de covid-19, o banco digital era
o segundo banco da classe

mais rica e o substituto da con-
ta universitária. “Os bancos
digitais falavam, praticamente,
para os mais ricos. Tanto que,
para depositar dinheiro no ban-
co digital, era preciso fazer
uma transferência de outro
banco. Então, ele banco digi-
tal era, basicamente, para
quem já tinha conta.”

Com a pandemia, o receio
de se expor a uma possível
contaminação ao se dirigir a
uma agência bancária tradicio-
nal fez cair consideravelmente
a procura por esses serviços.
Por outro lado, aumentou o
acesso à internet e cresce a
demanda por serviços e com-
pras online, destacou
Meirelles.                Página 3

Governo mineiro exige que
Vale auxilie cidades atingidas

por enchentes
O governo de Minas Gerais es-

tabeleceu que a mineradora Vale
deve executar uma série de medi-
das para ajudar a população de ci-
dades localizadas ao longo do Rio
Paraopeba afetadas por alagamen-
tos ou outras consequências das
fortes chuvas que castigaram o
estado nos últimos meses.

Em ofício entregue a repre-

sentantes da companhia na terça-
feira (18), o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam) e a Fun-
dação Estadual do Meio Ambi-
ente (Feam) determinam que a
empresa apoie as prefeituras dos
municípios atingidos pelas chu-
vas a providenciarem a limpeza
de vias públicas e de proprieda-
des particulares.           Página 4

São Paulo lança 150 mil
vagas para Programa

 Bolsa Trabalho
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Entre novembro do ano pas-
sado e janeiro deste ano, a in-
ternação de menores de 18 anos
com covid-19 em unidades de
terapia intensiva (UTI) cresceu
61,3%. A informação foi dada na
quarta-feira, (19) pelo governa-
dor de São Paulo, João Doria,
que lembrou que esse dado re-
força a necessidade de que esse
público também seja vacinado
contra a covid-19.

No dia 15 de novembro de
2021 haviam 106 pacientes me-
nores de 18 anos internados em
estado grave no estado de São
Paulo por causa da covid-19. Já
na última segunda-feira (17),
esse número subiu para 171 in-
ternações em UTIs. “Os dados da
Secretaria de Saúde mostram
alta de 61% na hospitalização de
menores de 18 anos em UTIs,
nos últimos dois meses, no es-
tado de São Paulo. Os dados evi-
denciam a necessidade de ace-
lerarmos a vacinação infantil”,
disse o governador.

“Os dados evidenciam que a
variante Ômicron do novo coro-
navírus está contaminando rapida-
mente nossas crianças e que a va-
cinação é urgente e fundamental
para prevenir casos graves, inter-
nações e óbitos nessa população”,
reforçou Jean Gorinchteyn, secre-
tário estadual de Saúde.

Com a chegada da variante
Ômicron, as internações em uni-
dades de terapia intensiva de São
Paulo cresceram não somente
entre as crianças e adolescentes,
mas em todos os públicos. “Te-
mos observado uma crescente de
novas internações nas últimas cin-
co semanas, mas especialmente
nas últimas duas semanas epide-
miológicas tivemos quase 89% de
elevação”, falou o secretário.

Hoje, o estado tem uma taxa
de ocupação de leitos de UTI de
54,17%, com 2.842 pessoas in-
ternadas em estado grave e 5.556
em enfermarias. Na semana pas-
sada, a taxa de ocupação estava
em 39,01%, com 1.824 pesso-

as internadas em estado grave e
3.679 pessoas internadas em
enfermarias de todo o estado.
Apesar desse aumento, o núme-
ro de pessoas internadas ainda é
inferior ao que foi observado no
pico da segunda onda da pande-
mia, ocorrida entre os meses de
março e maio do ano passado.

“É muito importante lem-
brarmos que, a despeito desses
números percentuais, quando
olhamos o número absoluto, ve-
mos que os internados em UTIs
são 2.842. No pico da primeira
onda, tivemos 6,5 mil interna-
dos. No pico da segunda onda,
só nas UTIs, tivemos 13,1 mil
pessoas internados. Portanto, é
um número bem menor hoje”,
disse o secretário. Segundo ele,
o menor número de pessoas in-
ternadas hoje se deve à vacina-
ção. “Isso é o resultado sim da
vacinação. Vacinar é proteger
tanto das formas graves quanto
das fatais”.

De acordo com João Gab-
bardo, secretário executivo do
Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo, o
aumento das internações nes-

te momento ocorre principal-
mente por pessoas que estão
internadas não por covid-19,
mas por outras doenças e que
acabam testando positivo para o
novo coronavírus.

“É muito diferente do que
observamos em outras fases da
pandemia. As pessoas procura-
vam atendimento porque apre-
sentavam Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) com falta
de ar, dispneia, baixa saturação.
Elas internavam nas UTIS e en-
fermarias para tratar covid-19.
Mas hoje as pessoas internam
por outras razões: por um pro-
blema cardiológico, neuroló-
gico e ou mesmo a gestante
que vai ao hospital para fazer
o parto. Sem sintoma nenhum,
elas são testadas e  apresentam
teste positivo [para covid-19]”,
disse ele, citando uma pesqui-
sa feita na cidade de São Ber-
nardo do Campo, na Grande
São Paulo, entre mulheres ges-
tantes e que demonstrou que
40% delas apresentam teste
positivo para a covid-19, mes-
mo sem apresentar quaisquer
sintomas da doença.

“O que acontece: quando
testa positivo para a covid-19
é creditado uma internação
para paciente covid-19. Ele
[paciente] não internou por
problema de covid-19, mas ele
é internado em leito de covid-
19 porque ele precisa de iso-
lamento”, explicou. “Esse au-
mento das internações hospi-
talares está ocorrendo em pes-
soas que internaram por outras
razões e que foram testadas
positivas para covid-19. Isso é
consequência da vacinação.
Elas apresentam positiva mas
não apresentam sintomas ou
sintomas leves”, explicou Ga-
bbardo.

A vacinação de crianças en-
tre 5 e 11 anos de idade teve
início na última sexta-feira em
São Paulo. Neste momento es-
tão sendo vacinadas crianças in-
dígenas, com comorbidades ou
com deficiência. Para esta vaci-
nação está sendo utilizado o imu-
nizante da Pfizer/BioNTech, que
é um pouco diferente da vacina
que é aplicada em adultos e tem
uma dosagem menor. O gover-
no de São Paulo espera que ama-

nhã (20), a partir das 10h, a
Agência Nacional da Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprove o uso
da CoronaVac, produzida pelo
Instituto Butantan e pelo labo-
ratório chinês Sinovac, para cri-
anças e adolescentes entre 3 e
17 anos. Caso a Anvisa aprove
esse imunizante, São Paulo
tem um estoque de 15 milhões
de doses dessa vacina, poden-
do vacinar todas as crianças do
estado nessa faixa etária no
prazo de três semanas e ainda
distribuir parte das doses para
outros estados.

Segunda Dimas Covas, pre-
sidente do Instituto Butantan, os
estudos feitos em crianças com
a vacina CoronaVac tem de-
monstrado uma efetividade de
cerca de 90% para prevenção de
casos graves, superior ao que é
observado entre adultos. O es-
quema vacinal é o mesmo para
o adulto: são aplicadas duas do-
ses, com intervalo de 28 dias
entre elas. Essa vacina já vem
sendo aplicada em crianças em
países como Chile e China e
tem se mostrado segura. (Agên-
cia Brasil)

São Paulo lança 150 mil vagas
para Programa Bolsa Trabalho

O governo de São Paulo abriu
150 mil vagas para o Bolsa Tra-
balho, programa estadual que ofe-
rece oportunidades de renda e
qualificação profissional para a
população desempregada. Mu-
lheres, segundo o governo, terão
prioridade nas vagas.

A bolsa oferecida é de R$

540 por mês para os cidadãos
realizarem atividades em órgãos
públicos municipais ou estadu-
ais. A carga horária é de quatro
horas por dia, e o contrato é de
cinco meses. Além disso, have-
rá um curso de qualificação pro-
fissional para os participantes.
O investimento do governo é de

R$ 415 milhões.
Seis cursos são oferecidos

no programa: auxiliar de contro-
le de produção de estoque, ges-
tão administrativa, gestão de pes-
soas, organização de eventos,
rotinas e serviços administrati-
vos e secretariado e recepção.

Serão aceitas inscrições de

moradores do estado que este-
jam desempregados, sejam
maiores de 18 anos e tenham
renda familiar de até R$ 550
por pessoa. A inscrição terá
início no dia 25 de janeiro e
vai até 7 de fevereiro. As ins-
crições estão sendo feitas pela
internet. (Agência Brasil)

Justiça proíbe crianças em ensaios
 e desfiles de escolas de samba

A Vara da Infância e da Juven-
tude de Santana, bairro da zona
norte de São Paulo, proibiu que
crianças até 11 anos assistam ao
desfile e aos ensaios das esco-
las de samba no Anhembi. Para
as crianças até 5 anos, a interdi-
ção é total. Para quem tem en-
tre 6 e 11 anos, a juíza Maria de
Fátima Pereira da Costa explica
que a proibição ocorre devido à
falta da vacinação completa, com
duas doses, contra a covid-19. A

imunização para essa faixa etá-
ria começou nesta semana.

Ao justificar a decisão, a
magistrada destaca o avanço “ga-
lopante” da variante Ômicron do
novo coronavírus e diz que so-
mente jovens a partir de 12 anos
foram imunizados de forma
completa. Maria de Fátima cita
reunião entre autoridades muni-
cipais de saúde e a Liga das Es-
colas de Samba, que considerou
de “alto risco”  a participação de

crianças sem o passaporte vaci-
nal completo.

Os jovens de 12 a 17 anos
podem assistir aos desfiles e
ensaios se forem autorizados
pela família. Os adolescentes
devem permanecer, segundo a
portaria, com máscara de prote-
ção todo o tempo em que esti-
verem no sambódromo. A juíza
também exige que a participação
de adolescentes em carros ale-
góricos deve ser solicitada ex-

pressamente no alvará encami-
nhado à prefeitura.

Vacinação
Começou na última segunda-

feira (17), na capital paulista, a
vacinação contra a covid-19 de
crianças de 5 a 11 anos de idade,
com comorbidades ou deficiên-
cias físicas permanentes. Tam-
bém serão imunizadas nesta fase
as crianças indígenas que vivem
em aldeias. (Agência Brasil)

Procon-SP fiscaliza realocação de
voos no Aeroporto de Congonhas

Com o número elevado de
funcionários das empresas aére-
as em quarentena por causa da
covid-19 e a autorização da
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) para reduzir o nú-
mero de tripulantes nas aero-
naves, passageiros estão sen-
do realocados em outros voos.
Por isso, o Procon-SP colocou
equipes no Aeroporto de Con-
gonhas, na zona sul da capital
paulista, para auxiliar e orien-
tar os consumidores.

Segundo o Procon-SP, o

passageiro tem direito a rea-
comodação se seu voo for can-
celado, mesmo que por moti-
vo de força maior e que não
seja por culpa da companhia
aérea, como ocorre com a co-
vid-19. Também é direito do
consumidor optar pelo reem-
bolso integral dos valores pa-
gos dentro de sete dias ou pela
remarcação da passagem sem
qualquer custo.

De acordo com a resolu-
ção, caso o cancelamento te-
nha sido pedido pelo passagei-

ro, a empresa pode cobrar as
multas previstas no contrato
para o reembolso. O Procon-
SP ressalta, porém, que as mul-
tas não podem ser abusivas e
diz que os valores têm que ser
condizentes com o valor pago
pela passagem. “Em qualquer
caso, a empresa tem sete dias
para fazer o reembolso, conta-
dos a partir do pedido do pas-
sageiro”, alerta o órgão.

Algumas regras permane-
cem em vigor: caso o voo atra-
se uma hora, o consumidor

tem direito a usar de canais de
comunicação como internet e
telefone e, se o atraso for de
duas horas, a empresa deve ofe-
recer alimentação adequada.
Quando o atraso passa de quatro
horas, o consumidor tem direi-
to a serviço de hospedagem, em
caso de pernoite e traslado.

Se a companhia aérea não
cumprir as determinações do
Código de Defesa do Consumi-
dor e da Anac, o passageiro pode
registrar sua queixa no site do
Procon-SP. (Agência Brasil)

Governo de SP parcela recolhimento de ICMS
sobre vendas do comércio varejista no Natal
O Governo de São Paulo pu-

blicou no Diário Oficial do Es-
tado da quarta-feira (19) decre-
to assinado pelo Governador
João Doria que autoriza o par-
celamento aos contribuintes do
ICMS (Imposto sobre a Circu-

lação de Mercadorias e Servi-
ços) incidente sobre as vendas
de dezembro do setor de varejo.

De acordo com o decreto
66.439/2022, os lojistas pode-
rão pagar 50% do imposto refe-
rentes às vendas de Natal até 20

de janeiro de 2022 e a segunda
cota de 50% até 18 de fevereiro
de 2022, sem multa e juros.

A medida facilita o recolhi-
mento do ICMS para os contri-
buintes e representa um refor-
ço no fluxo de caixa para os va-

rejistas no início do ano, perío-
do de queda sazonal no movi-
mento do setor.

Os detalhes para participar do
parcelamento estão no decreto,
assim como as categorias de co-
mércio que serão aceitas.

Governo de SP lança campanha para
incentivar vacinação em crianças

O Governo de São Paulo
lançou na terça-feira (18) uma
campanha para incentivar a vaci-
nação em crianças de 5 a 11
anos contra covid-19 no estado.

A peça foi solicitada pela
Secretaria de Comunicação do
Estado de SP e destaca que a
ciência, através de diversos es-
tudos, trabalhou no combate a
pandemia e garantiu a vacina-

ção para toda a população, in-
clusive, a imunização para mais
de 4 milhões de crianças.

O vídeo de 30 segundos,
que foi produzido pela Agên-
cia Z515, será veiculado nos
canais de televisão, portais e
redes sociais até o dia 31 de
janeiro. A ação publicitária
mostra a personagem Galinha
Pintadinha, do desenho anima-

do, recebendo sua primeira
dose da vacina.

A paródia musical é um in-
centivo para que pais e respon-
sáveis acompanhem o calendá-
rio vacinal e levem seus filhos
aos postos mais próximo de sua
residência para imunização.

SP deu início a vacinação
em crianças na última sexta-
feira (14) após a entrega do

lote inicial de 234 mil vacinas
pediátricas da Pfizer à Secre-
taria de Estado da Saúde. O in-
dígena de 8 anos, Davi Sere-
mramiwe Xavante, foi a pri-
meira criança a receber a vaci-
na no Brasil.

A nova campanha está dis-
ponível nas redes sociais e de-
mais canais oficiais do Gover-
no de São Paulo.

CÂMARA (São Paulo)
Vereador Rubinho Nunes (MBL raíz, no PSL, indo pro Pode-

mos) fará o quê, se o presidenciável Sérgio Moro negociar ir
pro União (fusão do DEM com o PSL) ? Em tempo : o ex-MBL
Holiday (Novo) vai disputar a Câmara Federal

.
PREFEITURA (São Paulo)
Por ora, tá mantido o carnaval 2022 no Sambódromo, com

todos os protocolos de segurança desfilando junto com as esco-
las de samba e um número limitado de público. Esta é a pegada
de administrar do Ricardo Nunes (MDB)

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Ex-deputado e presidente da ALESP, Robson Marinho vol-

tou ao cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, do
qual tava afastado pela Justiça Federal, acusado pelo MP de re-
ceber propinas e lavar dinheiro de corrupções

.
GOVERNO (São Paulo)
Presidenciável João Doria já tá definindo - com o seu vice e

candidato ao seu cargo Rodrigo Garcia (ex-DEM no PSDB) - os
nomes dos que assumirão as Secretarias no lugar dos candidatos
à Assembleia (SP) e Câmara (Deputados)

.
CONGRESSO (Brasil)
Ex-deputado federal (SP) Costa Neto segue mandando tudo

no seu PL 22, agora se amoldando à candidatura por reeleição
do Jair Bolsonaro 2022. Partidos são Pessoas Jurídicas de Di-
reito Privado, com donos e sócios preferenciais

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Candidato à reeleição 2022, Jair Bolsonaro (PL) já tá defi-

nindo - sem o seu vice, general Mourão - os nomes dos que vão
assumir os Ministérios no lugar dos candidatos pra Câmara (De-
putados), Senado e governadores de Estado

.
PARTIDOS
Pergunta da hora : terá sido um ‘jogo de cena’, a filiação do

Sérgio Moro ao Podemos da deputada federal (SP) Renata Abreu,
que agora tá negociando o passe com o poderoso e rico Bivar,
dono do PSL que fez fusão com o DEM ...

.
POLÍTICOS
... pra nascer - com o maior dos fundos (partidários e eleito-

rais) - o União Brasil ? E o Ovasco, agora dono do Patriota, que
acabou com o reinado do Adilson Barroso ? Vai dominar a con-
venção nacional do dia 26 ? E quanto ao MBL :  ...

.
(Brasil)
... vai permanecer no 51 ? Quanto ao PSOL do Boulos, ele

segue não aceitando que o ex-governador paulista Geraldo Alck-
min seja o vice do Lula 2022.  Quer como vice, alguém que te-
nha uma história parecida - ou igual - à sua própria

.
M Í D I A S
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa

(São Paulo - Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com -
recebeu a Medalha Anchieta (Câmara municipal - São Paulo) e o
Colar de Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo)

.
Email  @cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal



Pandemia aumenta acesso da
população a serviços bancários
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Pandemia “não está
nem perto do fim”,

alerta OMS
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS),

Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertiu sobre a ideia “en-
ganosa” de que a Ômicron é menos agressiva.  Ao fazer
um balanço da evolução da pandemia, durante entrevista
em Genebra, na Suíça, ele afirmou que a variante conti-
nua a varrer o planeta. “Não se enganem, a Ômicron cau-
sa hospitalizações e mortes, e mesmo os casos menos gra-
ves estão sobrecarregando as unidades de saúde” com nú-
meros diários que atingem novos recordes na Europa.

A OMS prevê a possibilidade de outras variantes surgi-
rem, provenientes do crescimento da Ômicron em nível
global. “Novas variantes provavelmente surgirão, e é por
isso que o rastreamento e a avaliação permanecem críti-
cos”, afirmou Tedros Adhanom.

Ele disse que continua particularmente preocupado com
muitos países que têm baixas taxas de vacinação, já que
as pessoas correm muito mais risco de doenças graves e
morte se não forem imunizadas.

O aumento da transmissibilidade da Ômicron terá im-
pacto, sobretudo, em países com menor taxa de vacina-
ção, diz Mike Ryan, responsável pela resposta de emer-
gência em saúde pública da OMS.

“Um aumento exponencial de casos, independentemen-
te da gravidade das variantes individuais, leva ao aumen-
to inevitável de hospitalizações e mortes”, acrescentou
Ryan.

Pico de infecções na Europa
As evidências de propagação da Ômicron por todo o

continente são claras, com as autoridades de vários paí-
ses europeus registrando novos recordes de infecções nos
últimos dias.

A França notificou quase meio milhão de casos diários
na terça-feira (18), quatro vezes mais que o dia anterior.

A Alemanha registrou, pela primeira vez desde o início
da pandemia, mais de 100 mil novas infecções.

As autoridades dinamarquesas relataram recorde de
33,49 mil novos casos diários de covid-19 nas últimas 24
horas. A Itália registrou 228,17 mil novas infecções, con-
tra 83,4 mil no dia anterior.

Portugal também teve novo recorde de casos ontem,
com mais 43,72 mil infecções e 46 mortes, número maior
desde fevereiro. As internações voltaram a aumentar, com
1,95 mil pessoas, das quais 160 em cuidados intensivos.

Na última semana, a OMS estima que a Ômicron che-
gou a 18 milhões de novas infecções em todo o mundo.

Indícios de abrandamento
A Irlanda informou que o número de novas infecções

começou a cair nos últimos dias. O ministro da Saúde,
Stephen Donnelly, disse à emissora pública RTÉ que as
restrições determinadas no Natal e ano-novo podem ficar
mais brandas até o fim deste mês”.

Na Espanha, a Ômicron também mostra indícios de
abrandamento. Autoridades espanholas afirmaram que no-
vas infecções começaram a diminuir.

O Reino Unido também anunciou queda nos casos di-
ários, e o governo deve rever as medidas restritivas em
vigor, já que os números mais recentes são “encorajado-
res”.

O diretor da OMS mantém-se cauteloso e lembra que
a Ômicron não é benigna. “Em alguns países, os casos de
covid-19 parecem ter atingido o pico, dando esperança de
que o pior da última onda já passou, mas nenhum país
está fora de perigo”, concluiu Tedros Adhanom. (Agencia
Brasil)

Inflação britânica
atinge pico em
 quase 30 anos

A inflação britânica subiu mais rapidamente do que o es-
perado em dezembro, para um pico em quase 30 anos, in-
tensificando uma piora nos padrões de vida e pressionando o
banco central a elevar os juros novamente.

A taxa anual de inflação dos preços ao consumidor acele-
rou para 5,4%, ante 5,1% em novembro, seu maior patamar
desde março de 1992, informou o Escritório de Estatísticas
Nacionais do Reino Unido. Economistas consultados pela
Reuters esperavam avanço de 5,2%.

Os mercados financeiros precificam agora mais de 90%
de chance de o Banco da Inglaterra aumentar sua principal
taxa de juros para 0,5% em 3 de fevereiro.

“O Banco da Inglaterra já estava se sentindo desconfor-
tável com sua postura de política monetária. As surpresas de
hoje para as leituras principal e do núcleo da inflação certa-
mente não ajudaram”, disse Ambrose Crofton, estrategista
de mercados globais do JP Morgan Asset Management.

Os rendimentos dos títulos do governo britânico de dois
anos, que são sensíveis às expectativas para as taxas de ju-
ros dos mercados financeiros, chegaram perto do nível mais
alto desde 2011. (Agencia Brasil)

Os bancos digitais aumenta-
ram o acesso da população bra-
sileira a produtos financeiros,
com destaque para a parcela
de baixa renda. Atualmente
19% dos brasileiros têm con-
ta em bancos digitais e 30%
estão nas classes D e E. É o
que revela pesquisa divulgada
pelo Instituto Locomotiva,
feita com 1.519 brasileiros,
com 18 anos de idade ou mais,
entre 27 de outubro e 7 de no-
vembro do ano passado.

O presidente do Locomoti-
va, Renato Meirelles, disse na
quarta-feira (19) à Agência Bra-
sil que, antes da pandemia de
covid-19, o banco digital era o
segundo banco da classe mais
rica e o substituto da conta uni-
versitária. “Os bancos digitais
falavam, praticamente, para os
mais ricos. Tanto que, para de-
positar dinheiro no banco digi-
tal, era preciso fazer uma trans-
ferência de outro banco. Então,
ele banco digital era, basicamen-
te, para quem já tinha conta.”

Com a pandemia, o receio de

se expor a uma possível conta-
minação ao se dirigir a uma
agência bancária tradicional fez
cair consideravelmente a procu-
ra por esses serviços. Por outro
lado, aumentou o acesso à inter-
net e cresce a demanda por ser-
viços e compras online, desta-
cou Meirelles.

“Além de fazer crescer o
mercado das fintechs (empresas
que oferecem serviços financei-
ros), isso mudou o perfil desse
público. Por isso, temos 30%
que são das classes D e E. Prati-
camente, um terço de quem tem
conta em fintechs vem das clas-
ses D e E.”

Inclusão
Segundo Meirelles, um dado

que ajuda a entender esse pro-
cesso de inclusão é o fato de
86% dos brasileiros dizerem
que os bancos digitais permiti-
ram que pessoas antes discrimi-
nadas pelas instituições finan-
ceiras tivessem conta em banco
e de 80% afirmarem que bancos
digitais não discriminam clien-

tes de acordo com a renda. Ele
lembrou que anteriormente os
bancos tradicionais eram os úni-
cos “que tinham detector de po-
bre” na entrada – a porta girató-
ria. “Hoje abrir uma conta no
banco digital, é muito mais fá-
cil, muito menos burocrático.”

O presidente do Instituto
Locomotiva aponta facilidades
do processo atual: “você tira
uma foto de si mesmo e conse-
gue provar que é você, com uma
simples foto. Não precisa mais
mandar aqueles 50 documentos.
Isso torna o sistema financeiro
mais democrático e mais aces-
sível para a parcela da população
que não era tão bem atendida
antes da existência das fintechs.
Este é mais um motivo para a
adesão das pessoas ao banco di-
gital, afirmou Meirelles.

Menos taxas
A isso, soma-se a percepção

de os bancos digitais cobrarem
menos taxas e serem mais fáceis
de usar. As fintechs atraem mais
os jovens, que são mais conec-

tados. Entretanto, durante a pan-
demia, o que se viu foram pes-
soas mais velhas aprendendo
com os netos a usar as novas tec-
nologias, entre as quais as fin-
techs. “Como os mais velhos
eram do grupo de risco, tinham
mais dificuldade para ir aos ban-
cos. E isso os levou a se digita-
lizar mais e a usar as fintechs.”

Meirelles disse que, no ge-
ral, são os mais jovens que
usam mais as fintechs, mas
ressaltou que, proporcional-
mente, quem mais elevou o uso
dos bancos digitais foram os
mais velhos, que saíram de uma
base menor, quase equivalente
a 0%. “Foi o grupo que mais
cresceu na pandemia.”

A sondagem mostra que
57% dos entrevistados têm
conta em bancos tradicionais e
digitais e 19%, só em institui-
ções digitais; 30% são das
classes D e E e 20% são cli-
entes apenas de bancos tradi-
cionais. Entre os jovens de 18
a 24 anos, 36% têm apenas
conta digital. (Agencia Brasil)

Monitor do PIB indica alta de 1,8%
em novembro de 2021, diz FGV

O Monitor do Produto Inter-
no Bruto (PIB) calculado pelo
Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre) da Fundação Getulio Var-
gas (FGV) indicou crescimento
de 1,8% na atividade econômi-
ca em novembro de 2021, em
comparação ao mês anterior; e
recuo de 0,3% no trimestre
móvel compreendido entre se-
tembro e novembro, em relação
ao encerrado em agosto.

Já na comparação interanu-
al, o avanço da economia é de
2,2% no mês de novembro e
1,3% no trimestre móvel termi-
nado em novembro.

Em valores correntes, o PIB
- que é calculado pela soma da
captação bruta de todos os re-
cursos e impostos no país - foi
estimado, no acumulado do
ano até novembro de 2021, em
R$ 7,91 trilhões. Os números
foram divulgados na quarta-fei-
ra (19).

Para o coordenador do Mo-
nitor do PIB da FGV, Cláudio
Considera, a economia brasilei-
ra em novembro reverteu a tra-
jetória de queda e estagnação
que ocorria desde abril. Segun-
do o economista, todos os com-
ponentes de demanda se mostra-
ram positivos, com destaque
para a Formação Bruta de Capi-

tal Fixo, que registrou cresci-
mento forte em três setores,
com destaque para a Construção
Civil.

“O consumo das famílias,
componente com maior partici-
pação na demanda, também cres-
ceu, destacando-se os serviços,
graças à ampliação da vacinação.
Pelo lado da oferta, todos os
componentes de serviços foram
positivos em comparação ao
mês anterior”, apontou.

O coordenador destacou ain-
da o resultado positivo da ati-
vidade industrial puxado pela
forte reação da indústria de
transformação, enquanto a
agropecuária apresentou for-
te queda. “A taxa acumulada
em 12 meses que havia sido
negativa desde abril de 2020
até a de abril deste ano, con-
tinua crescendo a taxas cres-
centes e em novembro foi po-
sitiva em 4,4%, indicando
para este ano uma taxa de
crescimento do PIB em tor-
no desta”, apontou.

Ainda de acordo com o eco-
nomista, é relevante o avanço no
investimento na comparação in-
teranual. “O investimento teve
forte crescimento no interanual
em novembro, e continua com
taxas altas no acumulado de 12

meses”, completou.

Famílias
De acordo com o indicador,

o consumo das famílias no tri-
mestre móvel cresce a taxas de-
crescentes desde junho, se com-
parado ao mesmo período do
ano anterior, quando a alta tinha
sido de 10,5%.

No trimestre encerrado em
novembro essa taxa ficou em
0,9%. O componente de servi-
ços, pelo segundo mês seguido,
foi o único a apresentar avanço.
“Na série com ajuste sazonal, o
consumo das famílias apresen-
tou retração de 0,8% em com-
paração ao trimestre anterior,
salientando perda de força”,
apontou o Monitor do PIB.

Investimentos
Na comparação do trimestre

móvel com igual período do ano
passado, a Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF), que repre-
senta investimentos, também
permanece com taxas decres-
centes desde junho, quando su-
biu 33,1%.

No trimestre terminado em
novembro, a variação chegou até
3,9%. Novembro foi o primei-
ro mês, desde outubro de 2020,
que o componente de máquinas

e equipamentos apresentou re-
cuo. “Na série ajustada sazonal-
mente, a formação bruta de ca-
pital fixo apresentou retração
(6,4%) no trimestre móvel ter-
minado em novembro, em com-
paração ao terminado em agos-
to”, indicou o levantamento.

Exportação
Na exportação, a queda foi

de 0,1% no trimestre móvel ter-
minado em novembro, em com-
paração ao mesmo período do
ano anterior. Essa é a primeira
taxa negativa desde fevereiro de
2021. Já na análise da série des-
sazonalizada, a exportação caiu
6,4% no trimestre móvel encer-
rado em novembro em compa-
ração ao terminado em agosto.

Importação
A importação subiu 11,8%

no trimestre móvel de setembro
a novembro, se comparado ao
mesmo período do ano anterior.
“É importante destacar o elevado
crescimento dos produtos da ex-
trativa mineral (49,6%). Na aná-
lise da série dessazonalizada, a
importação apresentou cresci-
mento de 2,8% no trimestre mó-
vel terminado em novembro em
comparação ao terminado em
agosto”, apontou. (Agencia Bra-
sil)

EPE sugere antecipação de obras para
escoar energia gerada no Nordeste

A Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) quer antecipar
algumas das obras previstas para
o escoamento da geração de
energia produzida na área sul do
Nordeste, de forma a reforçar a
estrutura do Sistema Interligado
Nacional, solucionando algumas
restrições locais de conexão –
o que poderá, inclusive, viabili-
zar futuros projetos de geração
de energia na região.

A recomendação consta do
Estudo de Escoamento de Ge-
ração da Região Nordeste – Vo-
lume I – Área Sul, levantamento
que foi detalhado na quarta-fei-
ra (19) para agentes do setor
elétrico (associações, agentes
de geração e transmissão) em
evento online organizado pela
EPE e pelo Ministério de Mi-
nas e Energia (MME).

Além de apresentar premis-
sas e soluções, o evento mos-
trou o encadeamento deste es-
tudo com outros que estão em
andamento. Segundo a EPE, este
é o primeiro de uma série de três
volumes de estudos que apre-
sentam recomendações visando
reforçar a estrutura do Sistema
Interligado Nacional.

Futuros projetos
Os estudos pretendem “so-

lucionar restrições locais para
conexão de futuros projetos de
geração; aumentar a confiabili-
dade no atendimento à carga; e
ampliar a capacidade de inter-
câmbio energético entre as re-
giões Norte/Nordeste e Sudes-

te/Centro-Oeste”.
Nesse sentido, a expansão da

malha de transmissão (que par-
tirá da Bahia, interligando-se às
linhas instaladas em Minas Ge-
rais e no Espírito Santo) é apon-
tada como solução para atender
a oferta de geração de energia
renovável – em especial eólica
– gerada no Nordeste.

A expectativa é que, ao final,
seja possível aumentar “signifi-
cativamente” a capacidade de
intercâmbio, “passando de 17,2
GW, previstos para o ano de
2026, para aproximadamente
30 GW, viabilizando assim o
escoamento de cerca de 57
GW de geração renovável nas
regiões Norte/Nordeste”, in-
forma a EPE.

O primeiro volume trata
apenas da expansão da chama-
da Área Sul da Região Nordes-
te. “Contudo, dada a magnitude
do potencial previsto, as reco-
mendações envolveram expan-
sões da malha de transmissão
desde a região norte do estado
da Bahia até os estados de Mi-
nas Gerais e do Espírito Santo”.

Investimentos
O total de investimentos

previstos é de cerca de R$ 18,2
bilhões, valor que abrange
aproximadamente 6.600 km de
linhas de transmissão em
500kV e 4 novas subestações
de Rede Básica.

O levantamento recomenda
a antecipação da maioria das
obras previstas no estudo Expan-

são da Capacidade de Transmis-
são da Região Norte de Minas
Gerais, que agregam mais R$
6,3 bilhões em investimentos,
com cerca de 2.500 km de li-
nhas de transmissão em
500kV e 1 nova subestação de
rede básica.

Segundo o secretário de Pla-
nejamento e Desenvolvimento
Energético do MME, Paulo Cé-
sar Domingues, a solução final
apresentada pelos relatórios es-
tará integrada com as soluções
regionais. “A expansão reco-
mendada no Volume 1 contem-
pla duas etapas de implantação.
A primeira, de caráter determi-
nativo, permite aumentar a capa-
cidade de escoamento local,
mas também constitui o primei-
ro conjunto de reforços em cor-
rente alternada de ampliação da
interligação Nordeste-Sudeste”,
disse Domingues.

De acordo com o secretário,
a segunda etapa, de caráter in-
dicativo, é passível de atuali-
zação posterior e dependerá da
dinâmica dos acessos dos em-
preendimentos de geração na
Região Nordeste. “Se os mon-
tantes de geração prospectivos
forem maiores do que os pre-
vistos nas datas de referência
dos estudos, será necessário
antecipar as datas de necessi-
dade dos esforços”, acrescen-
tou. Por isso, o secretário des-
tacou a importância de monito-
rar constantemente o desempe-
nho elétrico do sistema, consi-
derando os acessos futuros dos

agentes de geração.

Oportunidades
O presidente da EPE, Thia-

go Barral, ressaltou que muitas
empresas têm buscado oportu-
nidades nesse mercado e disse
que tais investimentos serão es-
senciais para a segurança energé-
tica do Brasil. “Se o país quer sus-
tentar o crescimento da demanda,
vai precisar de transmissão. Essas
obras terão benefício excelente
porque vão gerar mais oferta de
geração e mais competição”,
afirmou Barral. Ele informou
que, até março, entregará o de-
senho de um novo ciclo de ex-
pansão da infraestrutura.

A principal motivação para a
elaboração dos estudos é a “ex-
pressiva expansão de geração
renovável”,prevista para se con-
cretizar principalmente nas re-
giões Norte e Nordeste nos pró-
ximos anos, destacou a consul-
tora técnica da EPE Thaís Tei-
xeira.

“Essa expansão de geração
deve ser acompanhada pela ex-
pansão da rede de transmissão,
de modo a prover uma integra-
ção segura da geração prospec-
tiva projetada; proporcionar
também margem adicional para
escoamento para projetos de
geração no futuro; e, acima de
tudo, um atendimento seguro
da demanda do sistema integra-
do nacional em múltiplos ce-
nários alternativos que poderão
ocorrer”, acrescentou. (Agen-
cia Brasil)
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forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 04 de fevereiro de 2022, às 14:30 
horas, para deliberar sobre a substituição da política de cobrança e recuperação de créditos inadimplentes prevista 
no Termo de Securitização, pela política praticada pelo Banco PAN S.A. Não será admitido o uso da instrução de voto 
à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Segunda Assembleia, através do acesso à 
plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Segunda Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora, 
que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os 
Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, 
em até 2 (dois) dias úteis antes da Segunda Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust 
DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.
com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular 
do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade 
do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes pessoa jurídica são: a) cópia 
autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento 
societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de documento de identidade 
do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com 
fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos 
documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ: 33.572.408/0001-97

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
A Rumo Malha Central S.A. torna público que requereu ao IBAMA - Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis a renovação da LI 1152/2017 

para a continuação das obras do trecho compreendido entre Santa Helena-GO a 

Ouro Verde-GO.

Renata Twardowsky Ramalho
Gerente Executiva de Saúde, Meio Ambiente e Segurança

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ: 33.572.408/0001-97

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICENÇA
A Rumo Malha Central S.A. torna público que recebeu do IBAMA - Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis a retificação da Licença de 
Operação 1240/2014 (3ª Retificação) para a operação ferroviária dos trechos 
compreendidos entre Pátio de Porto Nacional-TO ao Pátio de Anápolis-GO e Santa 
Helena de Goiás-GO a Estrela D’Oeste-SP.

Renata Twardowsky Ramalho 
Gerente Executiva de Saúde, Meio Ambiente e Segurança

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ: 33.572.408/0001-97

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICENÇA
A Rumo Malha Central S.A. torna público que recebeu do IBAMA - Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis a retificação da Licença de 

Instalação 1152/2017 (4º Retificação) para a continuação das obras do trecho 

compreendido entre Santa Helena-GO a Ouro Verde-GO.

Renata Twardowsky Ramalho
Gerente Executiva de Saúde, Meio Ambiente e Segurança

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1033388-09.2016.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) 
de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida de Filippo,na for-
ma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Elias de Oliveira,Gleison Ferreira de Queiroz,George Nogueira de Queiroz,Maria Ferreira dos San-
tos,Luiz Carlos Henrique,Rejane Aparecida Pinecio Henrique,Roberto Pontes de Godói,Maria Rita Deusdora Ribeiro,réus ausen-
tes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Osmar Ribeiro Pires e Elaine 
Aparecida Dias Pires ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na RUA DAVID DE 
MELO LOPES,06,VILA CARDOSO, FRANCO, SÃO PAULO -SP, CEP: 3978070, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.    [20,21] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1060399-37.2021.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de Direito da 26ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber a Energia Solar Original Eireli, atualmente Solargy Gestão de Negócios Ltda CNPJ 27.928.102/0001-
28, que Daniel Bonagamba Cominato ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, declarando a rescisão dos 
contratos 20992, 20990, 20987, 20980, 17425, 20991, 20985, 20981, 20977, 20974, 17421, 20978, 26101, 22130, 26102, 42252, 
40874, 40910, 42253, 42258, 42256, 42255, 42251, 42250, 42254, 42257, 42259, 31448, condenando a ré ao pagamento de R$ 
256.404,70, a título de aluguel; além de R$ 36.668,70, pela recompra dos equipamentos, condenando ainda nas custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.[20,21] 

Anvisa dá 15 dias para Saúde
esclarecer informações sobre autotestes

Nacional
Jornal O DIA SP
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A diretoria da Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária (An-
visa) adiou, na quarta-feira (19),
a proposta de liberação de apli-
cação de testes rápidos de antí-
geno para covid-19, os chamados
autotestes. O placar da votação
foi de quatro votos contrários à
liberação com as informações
atuais contra um voto a favor da
liberação imediata.

Segundo os diretores da
agência, a decisão foi motiva-
da pela falta de política públi-
ca por parte do Ministério da
Saúde. O conselho deu um pra-
zo de 15 dias para que a pasta
apresente informações comple-
mentares ao pedido de liberação
de autotestes.

A relatora do caso, Cristiane
Jourdan, apresentou parecer com
a avaliação da procuradoria da
agência de que o Ministério não

instituiu uma política pública para
os autotestes. Ela informou que
solicitou esclarecimentos à Saú-
de sobre a formalização da políti-
ca pública para os autotestes, mas
que não recebeu respostas até o
início da reunião.

Liberação excepcional
Contudo, diante do cenário

epidemiológico da pandemia no
Brasil, a relatora sugeriu que seria
possível uma liberação do uso
desse método de exame de antí-
geno para detectar a presença do
coronavírus, desde que condici-
onado a determinados critérios.

“Diante do recrudescimento
exponencial dos casos e do pro-
nunciamento da Organização
Mundial da Saúde (OMS) de que
a pandemia está longe de acabar,
esta agência entendeu que a re-
gulação pode ser editada em ca-

ráter de excepcionalidade para
ampliar a testagem, independen-
temente da existência de políti-
cas públicas”, propôs Jourdan.

Como foi a votação
A diretora elaborou uma pro-

posta de regulamentação preven-
do exigências, como linguagem
clara e adequada ao público so-
bre cautela e orientações, infor-
mar usuários sobre condições
ambientais e sobre uso seguro e
eficaz, e ainda sobre a correta in-
terpretação dos resultados.

A população também deverá
ser orientada sobre o fato de o
resultado negativo não eliminar
a possibilidade de infecção. A
diretora citou a necessidade de
um canal de atendimento para
orientar e encaminhar demandas
sobre uso do produto, interpre-
tação dos resultados e como pro-

ceder após a realização, entre
outros pontos.

O diretor Rômison Mota ar-
gumentou de forma contrária à
liberação excepcional sem que
haja uma política pública defini-
da pelo Ministério da Saúde para
o tema. Ele foi o autor da propos-
ta vencedora de solicitar diligên-
cia para que o MS “atenda à re-
quisição ao ofício da relatora e
outras informações que sejam
consideradas necessárias para
posterior aprovação da matéria”,
no prazo de 15 dias.

O diretor Alex Campos seguiu
a posição de Mota diante da au-
sência da inclusão dos autotes-
tes no plano de testagem para
covid-19 do Ministério da Saú-
de. “Não é possível que uma so-
lução cause, ao final, qualquer
espécie de dúvida à população,
autoridades e profissionais de

saúde. O fato é que a solução tra-
zida, apesar do esforço, condici-
ona o resultado a uma política que
está por vir”, assinalou.

A diretora Meiruze Freitas
defendeu a importância da libe-
ração dos autotestes, desde que
a partir de uma política pública e
com informações sobre como a
estratégia de uso seria implemen-
tada pelos governos federal, es-
taduais e municipais.

“O processo regulatório está
maduro para sair a qualquer mo-
mento, pronto para atender à
maior necessidade da população.
A autotestagem é estratégia im-
portante, mas não pode ser ma-
culada e ter erros quanto à inter-
pretação em relação a acesso, à
construção de uma diretriz de
controle”, destacou.

O diretor-presidente, Antônio
Barra Torres, comentou que a

nota técnica enviada pelo Minis-
tério da Saúde na semana passa-
da sobre o tema não caracteriza
uma política pública e que o pla-
no de testagem do Ministério
segue restringindo o teste rápi-
do de antígeno apenas a unida-
des de saúde e farmácias.

Ele elencou questões que
precisam ser tratadas pela polí-
tica pública nacional sobre o
tema, tais como: forma de com-
pilação de dados, transforma-
ção de dados em notificações,
locais onde o exame pode ser
feito, fluxo de um paciente po-
sitivo ainda tendo de recorrer a
outros locais para que notifica-
ção seja concluída, preparação
dos postos para receber de for-
ma mais segregada pessoas com
resultado positivo e a campa-
nha de informação para auto-
teste. (Agencia Brasil)

O setor de turismo fechou
novembro do ano passado
com faturamento de R$ 14,7
bilhões, 19,3% superior ao re-
gistrado no mesmo mês de
2020, mas 15,5% inferior a no-
vembro de 2019, no período
pré-pandemia. Essa foi a oita-
va elevação mensal seguida
do faturamento do setor. Os
dados, divulgados na quarta-
feira (19), são da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP).

O destaque do mês foi o
transporte aéreo, que supe-
rou em 63,3% o faturamento
de novembro do ano anteri-
or. Apesar disso, o faturamen-
to do mês, de R$ 4,3 bilhões,
ainda está 19% abaixo quan-
do comparado a 2019. O gru-
po hotéis, pousadas e restau-
rantes também se destacou.
No penúltimo mês do ano, o
faturamento do grupo foi de
R$ 4,4 bilhões – alta anual de
13,1%, porém, ainda 16,8%

Turismo nacional fechou
novembro com faturamento

de R$ 14,7 bilhões
inferior ao nível anterior à
pandemia.

De acordo com a Feco-
mercioSP, apesar dos bons
resultados apresentados em
novembro, os próximos me-
ses ainda deverão ser incer-
tezas para o turismo nacional.
Com a chegada da variante
Ômicron, o cenário se trans-
formou e os números de dois
meses atrás não refletem o
impacto da nova onda de co-
vid-19 em 2022.

“O volume de reservas e
as manifestações de intenção
de viagens se concretizaram
em negócios. Isso animou os
empresários do setor. É bem
possível que os resultados
de dezembro sejam também
bastante positivos, e a mu-
dança de cenário se dê, infe-
lizmente, nos números de ja-
neiro, por causa da variante
Ômicron no país”, disse Ma-
riana Aldrigui, presidente do
Conselho de Turismo da Fe-
comercioSP. (Agencia Brasil)

Governo mineiro exige que Vale
auxilie cidades atingidas por enchentes

O governo de Minas Gerais
estabeleceu que a mineradora
Vale deve executar uma série de
medidas para ajudar a popula-
ção de cidades localizadas ao
longo do Rio Paraopeba afeta-
das por alagamentos ou outras
consequências das fortes chu-
vas que castigaram o estado nos
últimos meses.

Em ofício entregue a repre-
sentantes da companhia na ter-
ça-feira (18), o Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (Igam) e a
Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam) determinam
que a empresa apoie as prefeitu-
ras dos municípios atingidos
pelas chuvas a providenciarem
a limpeza de vias públicas e de
propriedades particulares.

A Vale terá que providenciar
destino adequado para todo o
material removido; garantir o for-
necimento de água bruta - ou
seja, que ainda não tenha sido
tratada – para as áreas da região
impactadas pelas inundações do
período chuvoso e promover a
manutenção de parte das estru-

turas danificadas, tais como cer-
camentos e obras de bioenge-
nharia

A mineradora também deve
executar ações de estabilização
de taludes e de margens ao lon-
go de todos os rios da bacia hi-
drográfica do Paraopeba afeta-
dos por cheias, inclusive para
evitar a erosão e que mais rejei-
tos cheguem aos cursos d´água.

A companhia ainda terá que
identificar poços de captação de
água para consumo humano atin-
gidos pelas enchentes e testar e
monitorar a possível contamina-
ção por metais pesados ou ou-
tras substâncias.

Em nota, o governo estadual
informou que determinou as me-
didas devido aos alagamentos
das margens e várzeas ao longo
do Rio Paraopeba em função do
“aumento significativo no nível
e da vazão do Rio Paraopeba”
provocado pelas chuvas .

Em janeiro de 2019, o Rio Pa-
raopeba foi atingido por tonela-
das de rejeitos de minério e de
lama devido ao rompimento da

Barragem B1 da mina do Córre-
go do Feijão, em Brumadinho –
cidade localizada a cerca de 60
quilômetros de Belo Horizonte e
que é cortada pelo rio.

Também em nota, a Vale in-
formou à Agência Brasil que já
está acompanhando a situação
das áreas alagadas pelas recen-
tes chuvas e prestando apoio às
comunidades ribeirinhas exis-
tentes entre as cidades de Bru-
madinho e Pompeu.

“Desde o último dia 8, a Vale
tem atuado com foco na assis-
tência aos moradores atingidos
pelas fortes chuvas, em garantir
a segurança de suas equipes e
no apoio irrestrito ao poder pú-
blico e à Defesa Civil, com o for-
necimento de recursos e equipa-
mentos para prestar apoio às co-
munidades”, garante a empresa.

A companhia afirma que tam-
bém está avaliando os possíveis
efeitos dos recentes alagamen-
tos em áreas atingidas pelo rom-
pimento da barragem da Mina do
Feijão, em 2019, e que, “caso se-
jam identificados eventuais im-

pactos, estes serão devidamen-
te tratados, conforme a necessi-
dade”.

“Importante destacar que o
rejeito de minério de ferro é for-
mado em sua maioria por mine-
rais ferrosos e quartzo, sendo
classificado como não perigoso
e, consequentemente, não tóxi-
co”, acrescenta a empresa, ga-
rantindo que, nos últimos três
anos, tem promovido pesquisas
para identificar as características
químicas do material que atingiu
o rio.

“Até o fim de 2021, foram co-
letadas 685 amostras de rejeito,
entre coletas feitas pela Vale e
instituições de ensino e pesqui-
sa. Todas as amostras do progra-
ma são enviadas para laboratóri-
os especializados. Esses estudos
consideram condições geoquími-
cas específicas, com a utilização
de metodologias reconhecidas
internacionalmente. Os dados
são igualmente avaliados pelos
órgãos ambientais e acompanha-
dos por auditoria do Ministério
Público”. (Agencia Brasil)

Termina rodízio no fornecimento
 de água em Curitiba

O governo do Paraná anun-
ciou na quarta-feira (19) o fim do
rodízio no fornecimento de água
em Curitiba e na região metropo-
litana. O racionamento começou
em março de 2020, durou 649 dias
e foi encerrado com o aumento
dos reservatórios da região, que
chegaram ao nível médio de

80,34% da capacidade com as
chuvas deste mês.

De acordo com a Companhia
de Saneamento do Paraná (Sane-
par), empresa de água e esgotos
do estado, a normalização do
abastecimento deve ocorrer na
sexta-feira (21), a partir das 16h.

Segundo o governo estadual,

não haverá novo rodízio neste ano.
Os reservatórios estão com capa-
cidade para atender a população
pelo período de 12 a 16 meses.

Apesar do fim do racionamen-
to, o Paraná vai permanecer em aler-
ta de emergência hídrica devido à
seca mais severa dos últimos 91
anos. Entre outubro e novembro de

2020, os reservatórios da região atin-
giram 12,7% da capacidade, nível
que justificou a adoção do rodízio.
Em agosto do ano passado, o nível
chegou a 11%.

O período mais crítico foi ou-
tubro do ano passado, quando
as barragens ficaram 4,5%.
(Agencia Brasil)

Ministério avalia concessão do
 Aeroporto Santos Dumont no Rio

Publicada no Diário Oficial da
União de quarta-feira (19) porta-
ria do Ministério da Infraestrutu-
ra que institui grupo de trabalho
que terá, como finalidade, estu-
dar e avaliar os impactos do mo-
delo de concessão a ser adotado
no Aeroporto Santos Dumont, no

Rio de Janeiro.
A avaliação será feita no âmbi-

to da sétima rodada de concessões
aeroportuárias, que abrange o Ae-
roporto Internacional do Galeão,
localizado no mesmo estado.

De acordo com a portaria nº 62,
o grupo de trabalho iniciará os tra-

balhos devendo finalizá-los em 18
de fevereiro, com a apresentação de
relatório final contendo as recomen-
dações “de caráter consultivo”. O
grupo será composto por cinco re-
presentantes indicados pelo minis-
tério e cinco indicados pelo gover-
no do Rio de Janeiro.

A coordenação dos trabalhos
ficará a cargo da Secretaria Naci-
onal de Aviação Civil. As reuni-
ões ocorrerão preferencialmente
de maneira virtual, mas, se hou-
ver necessidade, poderão ser
convocadas reuniões
presenciais.(Agencia Brasil)
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IMARIBO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF: 76.486.463/0001-77 / NIRE: 4130001199-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Imaribo S/A - Indústria e Comércio, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada às 10h00, do dia
27/01/2022, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alfred Nobel, 635, CIC,
Curitiba/PR, a fim de deliberarem sobre a proposta para alteração do artigo 3º. do
Estatuto Social visando incluir as seguintes atividades no objeto social da companhia:
(i) industrialização, comércio, importação e exportação de  papel, celulose, cartões,
embalagens, pasta de madeira e seus correlatos, derivados e semi-produtos  em
geral; (ii) produção e comercialização  de corretivos de acidez de solo e (iii) geração
de comercialização de energia elétrica. Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

Diretor Superintendente - Paulo Roberto Pizani

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
CNPJ 02.817.682/0001-55, na pessoa de seu representante legal; do(a)(s) eventual(is) sucessor(a)(es)/
ocupante(s) do(s) imóvel(is) e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 1058898-
53.2018.8.26.0100, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO VILLAGIO MOOCA, CNPJ 03.057.979/0001-22. O(A) MM(ª). Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível
do Foro Central/SP, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP
Nº 942, gestor do sistema de alienação judicial eletrônico: www.leilaoinvestment.com.br, levará a leilão
judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM
IMÓVEL: O APARTAMENTO Nº 608 - TIPO, LOCALIZADO NO 6º ANDAR OU 9º PAVIMENTO DO
EDIFÍCIO VILLAGIO MOOCA, situado na Rua Dias Leme n° 11, no 33º Subdistrito - Alto da Mooca/SP, com
a área útil de 79,340m², área comum de 21,907m², área total de 101,247m², correspondendo-lhe a fração ideal
do terreno de 0,005742. CONTRIBUINTE 028.020.1416-1. MATRÍCULA Nº 179.679, DO 7º CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. DOS ÔNUS: 1-) Av.5 - PENHORA Exequenda; 2-) Contribuinte
028.020.1416-1: Há débitos de IPTU – Exercício 2021: R$1.100,20. Há débitos de IPTU 2006, 2007, 2009,
2010: VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS EM ABERTO: R$ 14.181,02 (com os encargos), todos na situação de
ajuizados e na posição “em aberto. DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 511.869,60 (até novembro/
2021, a ser atualizado à época do leilão). DO VALOR ATUALIZADO DOS DÉBITOS, referentes às unidades
608, 1405 e 1804 (conf. inicial): R$ 126.360,59 (até novembro/2021, a ser atualizado à época do leilão). DAS
DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 01/02/2022, às 11h15min e terminará em 04/02/2022, às
11h15min. O 2º Leilão começará em 04/02/2022, às 11h16min e terminará em 25/02/2022, às 11h15min. DAS
CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor
da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação,
atualizado monetariamente pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no sítio eletrônico: www.leilaoinvestment.com.br, para que
participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE
PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas
escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da
avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar
o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo
901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até
30 (trinta) meses. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. DO PAGAMENTO: O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, via site: www.tjsp.jus.br (as guias de
depósitos serão enviadas pelo leiloeiro, via correio eletrônico, no prazo de até 24 horas, após ter sido
declarado vencedor pelo gestor. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED, ou
depósito em judicial à disposição do Juízo em que o feito tramita, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão. 2410/3104-6646, correio eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br. Pelo presente,
fica(m) o(a)(s) EXECUTADO(A)(S): ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº
02.817.682/0006-60, na pessoa de seu representante legal, INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA,
caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do processo digital não há recurso pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Edital completo no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA INTIMAÇÃO DOS
EXECUTADOS: JAQUELINE DE OLIVEIRA DEZOTTI COSTA, CPF 266.202.038-50 e seu marido
RODOLFO LUIS LEITE DA COSTA, CPF 285.177.898-65; DA CREDORA FIDUCIÁRIA: Caixa Econômica
Federal CEF; dos eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(e)/ocupante(s) do imóvel e demais interessados, expedido
no PROCESSO DIGITAL Nº 1014715-27.2014.8.26.0006, AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO SUMÁRIO
em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CONDOMÍNIO PANORAMA RESIDENCIAL
II, CNPJ 19.338.055/0001-34. O(A) MM(ª). Juiz(a) de Direito da 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI
– PENHA DE FRANÇA/SP, DRª. DEBORAH LOPES, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que o leiloeiro público: LUIZ CARLOS
LEVOTO, JUCESP Nº 942, gestor do sistema de alienação judicial eletrônico:
WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo
descrito(s), em condições que se seguem: DO BEM IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 84, LOCALIZADO NO
8º ANDAR DA “TORRE 02” INTEGRANTE DO “PANORAMA RESIDENCIAL II”, SITUADO NA RUA
MORUBIXABA Nº 400, NO 38º SUBDISTRITO VILA MATILDE, possui a área privativa de 47,500 m², área
comum de 45,063m² (14,243m² coberta + 30,820m² descoberta), já incluída a área correspondente a 01(UMA)
VAGA DE GARAGEM, perfazendo a área total de 92,563m², correspondendo a fração ideal de 0,003848 do
terreno e área total edificada de 61,743m². CONTRIBUINTE 147.336.0373-7. MATRÍCULA 158.631 do 16º
Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo. DOS ÔNUS: 1-) AV-2/158.631- 09/12/2013:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA sob nº 574, na matrícula nº 148.206, onde figura como credora fiduciária a CAIXA
ECONOMICA FEDERAL- CEF, no valor de R$ 153.000,00; 2-) Penhora exequenda não averbada à margem
da matrícula. DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 225.139,09 (até nov./2021, a ser atualizado à
época do leilão). DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 53.949,70 (até nov./2021, a ser atualizado à
época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 01/02/2022, às 11h30min e terminará
em 04/02/2022, às 11h30min. O 2º Leilão começará em 04/02/2022, às 11h31min e terminará em 25/02/2022,
às 11h30min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou
superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
da avaliação, atualizado pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br, para que participem do leilão
eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO:
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada,
até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa,
proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor
do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado
antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do
próprio bem imóvel. As propostas para aquisição em prestações indicarão na proposta o prazo, a modalidade,
o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior
valor que estarão sujeitas a apreciação do MM. Juiz da causa. A proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o
leilão. DOS PAGAMENTOS: O preço do bem arrematado e da comissão do leiloeiro público deverão ser
depositados em Juízo, através de emissão das guias, acessando o Portal de Custas, Recolhimentos e
Depósitos (www.tjsp.jus.br, as guias serão emitidas e encaminhas ao arrematante vencedor pelo leiloeiro,
via e-mail cadastrado), no prazo de até 24 horas da realização do leilão, após a aceitação do lanço. DA
COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do
lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED, ou depósito em dinheiro, no prazo de até
01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, em conta à disposição do Juízo. Ficam o(a)(s)
executado(a)(s): JAQUELINE DE OLIVEIRA DEZOTTI COSTA, CPF 266.202.038-50 e seu marido
RODOLFO LUIS LEITE DA COSTA, CPF 285.177.898-65, o(s) eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(e)/
ocupante(s) do imóvel e a CREDORA FIDUCIÁRIA: Caixa Econômica Federal CEF e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a)(s) para a intimação pessoal.  Não há
recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Edital completo no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

Edital de 1º e 2º Leilão dos DIREITOS e obrigações decorrentes do compromisso de venda e compra do bem imóvel e para intimação dos
executados CARLOS ALBERTO MANTOVANI (CPF nº 642.188.058-49, RG nº 7.285.056-SSP/SP) e sua esposa LENI JUSSARA
FERNANDES MANTOVANI (CPF nº 636.324.548-68, RG nº 6.372.235-SSP/SP); a TITULAR DE DOMINIO GAFISA PARTICIPAÇÕES
S.A (CNPJ.34.177.279/0001-03); e demais interessados, expedido nos autos da ação de PROCEDIMENTO COMUM, ora em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO 0105078-70.2006.8.26.0002, requerida por CONDOMÍNIO VILA DO ROSSIO
(CNPJ.00.605.464/0001-21). O Dr. FABRÍCIO STENDARD, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional II � Santo Amaro/SP, na
forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões
on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA,
JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: Os DIREITOS que os executados possuem decorrente do compromisso de compra e venda
do seguinte Imóvel: �Casa nº 58, do tipo 2, com frente para a via de circulação interna 1, integrante do VILA DO ROSSIO, com entrada
pela Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, nº 853, no loteamento Morumbi Sul, 29º Subdistrito � Santo Amaro, com a área privativa real
de 154,11m2 e a área comum de 114,61m2, perfazendo a área total de 268,72m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,635666%
no terreno condominial e um terreno de uso exclusivo de 130,90m2. Referido empreendimento foi submetido ao regime de condomínio
conforme o registro nº 11 feio na matrícula nº 253.473. Contribuinte nº 168.320.0004-8/0005-6 em área maior, Matricula 268.480 no
11º CRI/SP. �Consta conforme R.6, penhora dos direitos sobre o bem, nos autos 00.006796-4, ação de cobrança, em tramite na 7ª Vara
Cível de Santo Amaro/SP, movida pelo Condomínio Vila do Rossio; conforme Av.7, registro da penhora exequenda; AVALIAÇÃO:
R$506.000,00 em Setembro/2018; AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$608.154,40 em Novembro/2021; DÉBITO EXEQUENDO: R$848.593,65
em Novembro/2021; Obs - 1: Não foi possível a consulta de eventuais débitos de IPTU e na dívida ativa, tendo em vista que
na matricula do imóvel consta somente o número do contribuinte em área maior; Obs � 2: Conforme Assembleia Geral
realizada pelos condôminos do edifício autor, foi decidido que o valor mínimo da arrematação é de R$480.000,00, e caso
haja débito de condomínio remanescente, esse não será de responsabilidade do arrematante. DATAS DOS LEILÕES � 1º leilão,
que terá início no dia 26 de Janeiro de 2022, às 14:00 horas,  encerrando-se no dia 31 de Janeiro de 2022, às 14:00 horas, e, para
eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 21 de Fevereiro de 2022, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE
VENDA � Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual
ou superior a 60% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas
de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par.
Único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO � O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas
após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO
DO LEILOEIRO � 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro
Oficial. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelado após a publicação do edital,
especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro,
que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE �
Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação
de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto
no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será
alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de
responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a
expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art.
901, �caput�, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso
de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados, a TITULAR DE
DOMINIO GAFISA PARTICIPAÇÕES S.A (CNPJ.34.177.279/0001-03); e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003327-
28.2020.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) público em
geral, nos termos do artigo 726, §1º do Código de
Processo Civil, que tramita neste Juízo a ação de
Interpelação, iniciada por Legacy Incorporadora
Ltda., na qual restou decidido que: “Vistos. Defiro
conforme requerido. C. Com fundamento no artigo
726, §2º do Código de Processo Civil e artigo 202,
caput, inciso II do Código Civil, notifiquem-se os
requeridos, nos termos da petição inicial que segue
anexa, ficando cientificados de que, após o
cumprimento, pagas as custas e observadas as
formalidades legais, os autos serão entregues à
requerente (artigo 729 do Novo CPC) “. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC). NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de
novembro de 2021. 19, 20 e 21/01

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. VARAS CÍVEIS. 3ª VARA CÍVEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0001431-19.2021.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Lucio da Silva (CPF. 046.337.398-75), que nos autos da ação
Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Alexandre Garrido, procedeu-se a penhora sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 847,42. Estando o requerido em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para
que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                            19 e 20 / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010529-09.2009.8.26.0020. A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSIMAR GONÇALVES BARBOSA, CPF 091.736.288-83, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Cruz Azul de São Paulo, referente a cobrança da Nota Promissória nº 31377. Encontran-
do-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a contar
do prazo do edital, pague a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte autora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, ou apresente embargos, no prazo de
15 dias, após o prazo supra. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 29 de abril de 2021.                                                                                               19 e 20 / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001070-31.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo,Dr(a).Carolina Bertholazzi,na forma da Lei,etc.Faz saber 
a George Wagner Ribeiro Seabra CPF 479.325.208-78,que 
Silvio Notário CPF 033.197.518-16 e Maria Cristina dos San-
tos Notário CPF032.742.368-45 ajuizaram ação de adjudica-
ção compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva 
do localizado na Rua Tenente Mauro de Miranda nº96, aparta-
mento 124,devidamente quitado.Estando o réu em lugar igno-
rado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir 
do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será 
o edital, publicado e afixado na forma da Lei.                        [20,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1012165-34.2020.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) IMOBILIÁRIA E COMERCIAL BUSSOCABA LTDA, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Angela Regina Bardini, alegando em síntese: Ação de adjudicação compulsória, para que o imóvel objeto da matrícula 
nº 27.090, do 18º cartório de registro de Imóveis da Capital, seja adjudicado em favor da requerente. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021.            [20,21] 

1ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL PROCESSO Nº 1016832-38.2021.8.26.0008 
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. 
Luís Eduardo Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação 
de Procedimento Comum Cível - Regime de Bens entre os Cônjuges, movida por Nara Lopes Alves de Paula e 
Emanuel Heber de Paula, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento 
de comunhão parcial de bens para a separação convencional de bens. Para conhecimento de eventuais interessados 
na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no órgão Oficial, nos termos 
e para fins do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2022.                                                           [20,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033173-65.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Fabio Ferola CPF 100.093.688-09, que Condomínio Edifício Itamambuca ajuizou ação de execução, para cobrança 
de R$141.186,05 (abr/21). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida: a citação por edital, para que em 3 dias, a fluir 
do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 
dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao 
mês; a intimação da conversão em penhora dos arrestos: o apto. 41 - duplex, do Edifício Itamambuca, à rua Barão do Triunfo 
1415, Ibirapuera, matrícula 119.048, 15º CRI/SP; bloqueios judiciais de R$45,70, R$958,98, R$1.924,60 e R$23,54. Passando a 
fluir do prazo supra, terá o executado o prazo de 15 dias para opor embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021.                                   [20,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1096647-12.2015.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Antonio Moraes Pinto, inv. Ana Heloisa Ferreira da Rosa, Maria Luisa, 
Luceno Barbosa de Santana, Cristiane Bezerra de Oliveira Santana, Adriana Cavalcanti, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elis Regina Vieira de Souza e Eduardo Masson 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Miguel Gonçalves dos Reis, n.º 
42-A, Bairro Morro Grande, CEP 02809-050, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                     [20,21] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1071248-39.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ESPÓLIO DE DIRCE VIALE NA PESSOA DA INVENTARIANTE ANILEDA AULETTE (CPF. 896.212.478-53), que Banco Bradesco
S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 13.050,99 (junho de 2019), decorrente
do Contrato de Crédito Pessoal - PF, por meio da Agência nº 2380-9, Conta Corrente nº 87207-5, Contrato nº 8727394. Estando
o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.                                                                                                                                                                         20 e 21 / 01 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015994-24.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) EDAL 3D INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 05.232.187/0001-72, (Na pessoa do 
representante legal Edson Roberto Teixeira), que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando em síntese: Objetivando cobrança no valor de R$ 78.875,86 (maio/2018), 
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário de nº 0117000010330300424. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 

a Execução, podendo, ainda, recolher o debito com o deposito de 30% do valor e requer o parcelamento em até 06 (seis) 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2021.    B - 20 e 21

NOTIFICAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. 1011896-69.2019.8.26.0127.  A Dra. Rossana Luiza Mazzoni de
Faria, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP - SP. Faz Saber a SILVANA BELMIRO
BOTELHA DO AMARAL (RG nº 18.694.389-1-SSP-SP e CPF sob o nº 068.164.358-77) que CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL,
representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda o lote nº 17 da Quadra ̂ ˜J_ ,̃ do loteamento
denominado Jardim das Anthillas, estando atualmente inadimplente com as parcelas de números 078/180 a
104/180, vencidas entre 18/10/2017 a 18/12/2019. Totalizando a quantia de R$ 34.390,93. Estando a interpelada
em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
paguem as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Ficam a interpelada
Notificada para os termos da ação, bem como cientificada de que após o cumprimento, pagas as custas e
observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. Será
o edital afixado e publicado na forma da lei. 19, 20 e 21/01

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 6ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nºs 627/629 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6090 - São Paulo-SP - E-mail: sp6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias -  Processo nº 1017848-81.2017.8.26.0100 .  O MM. Juiz de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. FABIO
COIMBRA JUNQUEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PM AUTOS COMÉR-
CIO DE VEÍCULOS LTDA. -  PLAZA MEGASTORE,  CNPJ 18.009.582/0001-87,
RAFAEL FRANCISCO GOMES, CPF 312.244.758-44 e a FERNANDA GONCALVES
SANCHEZ, CPF 304.585.718-30, que EDGAR ROBERTO LEITE e VALÉRIA NUNES
PIRES  a ju izou- lhes ação de PROCEDIMENTO COMUM, também em face do
BANCO PAN.S.A. e de ELAINE APOLINÁRIO, visando a anulação da simulação
do con t ra to  de  compra  e  vendada cor ré  E la ine  com a  ré  o ra  c i tanda  e  da
simulação do f inanciamento com o Banco Pan S.A., referente ao veículo Ford/
Ecosport, cor branca, com a transferência da propriedade desta aos autores e
a condenação em danos morais, além de custas, honorários e demais cominações,
alegando ser vítimas de engodo pela ré, que não cumpriu a confirmação firmada.
À causa deu-se o valor de R$ 20.000,00. Estando os correqueridos em lugar
ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo
supra, CONTESTEM a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos
narrados pela autora, nomeando-se  CURADOR ESPECIAL em caso derevel ia.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021.

19  e 20/01

3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0011245-09.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Isa Serviços de Monitoramento, CPF/CNPJ 13.265.318/0001-46, na pessoa de seus representantes legais,
que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Luzia
Guimaraes Correa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, manifeste-se e requeira as provas que entender cabíveis, nos termos do artigo
135 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP.

J - 20 e 21/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012018-21.2021.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) PATRI CONSTRUÇÕES LTDA, e
CONVIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.437.149/0001-81, que RODRIGO
KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS moveu uma ação ora em fase de Cumprimento de Sentença
objetivando o recebimento de R$ 7.156,23 (Ago/2021). Encontrando-se os executados em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
supra, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de Dezembro de 2021. Eu,
Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi. 19 e 20/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012104-87.2018.8.26.0068 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO PAES
STRAFORINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELIANA FEO LINS, CPF.033.821.578-61, e GIUSEPPE
GIULIO MICHELINO, RG.4.489.275.SP, CPF.267.301.708-91, que Serviço Social do Comércio – Sesc,
distribuiu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em face de Titan Engenharia e Comércio
Ltda-CNPJ/MF.61.171.690/0002-17, para sua inclusão no polo passivo da Ação Indenizatória nº.0028343-
26.2005.8.26.0068, ora em fase de execução de sentença.- Encontrandose os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para manifestarem-
se e requererem provas cabíveis, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Barueri, aos 13 de dezembro de 2021. 19 e 20/01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070387-19.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GESTWAY – GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA
LTDA., (CNPJ nº 10.278.986/0001-10) que Condomínio Maxim’s Perdizes, lhe ajuizou uma AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, objetivando
Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; 2 – Condenar as requeridas na devolução dos valores
pagos no montante de R$ 153.408,32, tudo com incidência de juros legais e correção monetária até a data
do efetivo pagamento. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de
novembro de 2021. 19 e 20/01

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1087638-50.2020.8.26.0100. A Dra. Edna Kyoko Kano, Juíza
de Direito da 18ª Vara Cível da Capital/ SP, Faz Saber a INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS
LTDA (CNPJ/MF sob o nº 13.871.035/0001-48) que CONDOMINIO SIR WINSTON CHURCHILL lhe
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 3.221,05, referente aos débitos
condominiais. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em
15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 18/01/2022. 20 e 21/01

Jornal
ODIASP

BUNFOX SECURITIZADORA S/A.
(Em Constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Data, hora e local: Realizada aos 30/09/2021, às 11h, na sede social, localizada à Trav. Domingos de 
Jesus, 139, Anexo Salão 1, Jardim Santana, na cidade de Americana, Estado de SP, CEP 13478-132. 
Convocação e Publicações: Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 
17/08/2021, estando assim dispensada a convocação por Edital, segundo §4º do artigo 124 da Lei 
6.404/76. Presença de Acionistas: Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, Sr. Alexandre 
Corrêa Duarte, Sr. Paulo Sérgio Corrêa Duarte e também Touchdown Assessoria Empresarial 
Ltda., neste ato representada pelo Sr. Alexandre Corrêa Duarte, na qualidade de subscritores do 
Capital Social da empresa ora constituida, conforme as assinaturas apostas na Lista de Presença e no 
Boletim de Subscrição das quotas, representando assim, 100% do Capital Social votante. Composição 
da mesa: Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade o Sr. Alexandre Corrêa Duarte, que 
aceitando a incumbência convidou a mim, Paulo Sérgio Corrêa Duarte, para secretariá-lo, no que 
aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. Ordem do Dia e Deliberações: 
O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia de Constituição da sociedade Bunfox Securitizadora 
S/A., e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições foi deliberado: I - Leitura e aprovação 
da minuta do Estatuto Social: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que 
procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para os presentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
da Mesa submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua aprovação unânime pelos presentes, 
passando o Estatuto Social da Bunfox Securitizadora S/A., a ter a redação estabelecida ao final das 
deliberações desta Ata. II - Boletim de Subscrição das Ações: Foi aprovada a subscrição do Capital 
Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I - a) Nome: Alexandre Corrêa 
Duarte, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 21.822.759-0 
SSP/SP e CPF nº 139.420.378-07, residente à Rua das Turmalinas, 150, Jardim Bela Vista, Americana, 
SP, CEP 13471-212; Paulo Sérgio Corrêa Duarte, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, RG nº 11.759.530-5 SSP/SP e CPF nº 078.678.518-79, residente à Rua das 
Turmalinas, 130, Jardim Bela Vista, Americana, SP - CEP 13471-212 e Touchdown Assessoria 
Empresarial Ltda., sociedade simples, com sede na cidade de Americana, Estado de SP, na Rua das 
Turmalinas, 130, Jardim Bela Vista, CEP 13471-212, CNPJ sob nº 01.858.386/0001-30, com seus atos 
constitutivos devidamente registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca 
de Americana, SP, sob nº 1941, em data de 20/05/1997 neste ato representada pelo Sr. Alexandre 
Corrêa Duarte, acima qualificado. III - Ações subscritas: 10.000 ações ordinárias nominativas com 
direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das Ações: 
100% . Distribuição por subscritor: - Alexandre Corrêa Duarte, com 3,25% das ações; - Paulo Sérgio 
Corrêa Duarte, com 3,25% das ações; Touchdown Assessoria Empresarial Ltda., com 93,50% das 
ações. IV - Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. 
Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. Alexandre Corrêa Duarte, anteriormente qualificado, como 
Diretor-Presidente da Companhia e do Sr. Paulo Sérgio Corrêa Duarte, anteriormente qualificado, 
como Diretor de Relação com Investidores da Companhia, ambos com mandato de 03 anos, iniciando 
nesta data de 30/09/2021 e estendendo-se até 29/09/2024. IV (i.1) - aprovar a remuneração global anual 
de até R$ 26.400,00 para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do 
Estatuto Social da Companhia; IV (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para 
os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei que não estão impedidos de 
exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e tomaram posse em seus respectivos 
cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro 
próprio. V - Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais - Os acionistas 
decidiram que as publicações dos atos da Companhia, nos moldes do disposto no art. 289 da Lei nº 
6.404/76, serão realizadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal “O Dia”. VI - Aprovação 
do endereço da sede social da Companhia - Travessa Domingos de Jesus, nº 139, Anexo Salão 1, 
Jardim Santana, na cidade de Americana, Estado de SP, CEP 13478-132. VII - Descrição da 
integralização do capital social - Foi declarado que o capital social de R$ 10.000,00, encontra-se 
integralmente subscrito e integralizado neste ato. ENCERRAMENTO: Deliberados todos os itens contidos 
na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa, após observadas as 
formalidades legais, e não havendo oposição de nenhum dos subscritores, declarou constituida a 
Companhia, deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, pedindo-me que 
lavrasse a presente ata, a qual vai ao final assinada por mim, Paulo Sérgio Corrêa Duarte, pelo 
Presidente da Mesa, Alexandre Corrêa Duarte, acionistas fundadores e membros da Diretoria, antes, 
porém, transcreve-se o Estatuto Social aprovado no item 1. Estatuto Social - Denominação, Objeto 
Social, Sede e Duração - Artigo 1º - Bunfox Securitizadora S/A. (doravante simplesmente referida 
como “Companhia”) é uma sociedade por ações, de Capital integralmente subscrito, regida pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por 
objeto social: a aquisição e securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a 
vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas 
nos segmentos comercial, industrial, prestação de serviços que sejam passíveis de securitização, 
conforme Política de Crédito devidamente aprovada pela Diretoria. §Único - A Companhia não poderá, 
em hipótese alguma, participar do capital de qualquer sociedade, nem integrar grupo de sociedades, 
bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros quaisquer, incluindo seus acionistas e 
administradores. Artigo 3º - A Companhia tem sede na Travessa Domingos de Jesus, 139, Anexo Salão 
1, Jardim Santana, na cidade de Americana, Estado de SP, CEP 13478-132, sendo-lhe facultada, por 
liberação dos Acionistas, abrir outros estabelecimentos, tais como: filiais, agências, sucursais, escritórios 
ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia 
é indeterminado. Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito 
e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00, representado por 10.000 ações 
ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. §1º: Cada ação ordinária corresponderá 
a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º: A propriedade das ações será comprovada pela 
inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. §3º: Novas ações de emissão 
da Companhia poderão adquirir a forma escritural, sendo mantidas em conta depósito, aberta em nome 
de cada acionista em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. 
Da Administração - Artigo 6º - A administração da Companhia compete à Diretoria, que terá as 
atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de 
oferecer garantia para o exercício de suas funções. §1º: Todos os membros da Diretoria tomarão posse 
mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos 
até a posse de seus sucessores. §2º: Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos administradores 
da Companhia. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba 
global, cabendo então à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. Da Diretoria - Artigo 7º - A Diretoria 
será composta de no mínimo 2 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelos acionistas 

e por estes destituíveis a qualquer tempo, sendo Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores. 
§1º: O prazo de gestão de cada Diretor será de 3 anos, permitida a reeleição, sendo que no período 
que ocupar o cargo fará jus a pro-labore mensal a ser definido em assembleia. §2º: Os Diretores, findo 
o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos 
Diretores. §3º: Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, deverá ser convocada Assembleia Geral para nova 
eleição. §4º: Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-se-ão, 
reciprocamente, por designação da Diretoria. §5º: A Companhia obriga-se mediante a assinatura isolada 
dos Diretores. §6º: Todas as procurações serão outorgadas por dois Diretores em conjunto, mediante 
mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações ad judicia, 
caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou particular. 
Qualquer dos Diretores ou procurador, em conjunto, poderá representar, ativa ou passivamente a 
Companhia. Artigo 8º - Compete à Diretoria, a representação ativa e passiva da Companhia e a prática 
de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os 
limites previstos em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 9º - Compete ao Diretor de Relações com 
Investidores e na ausência dele ao Diretor Presidente: I - Representar a Companhia perante a Comissão 
de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas 
no mercado de capitais; II - Representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas; e, III - 
Manter atualizados os registros necessários à Companhia. Artigo 10º - Compete ao Diretor Presidente 
e na ausência dele ao Diretor de Relações com Investidores: (a) a representação ativa e passiva da 
Companhia, em juízo ou fora dele, especialmente para receber notificação ou citação judicial; (b) instalar 
e presidir as reuniões de Diretoria; (c) executar as operações e atividades da Companhia; (d) 
implementação dos planos e orçamentos; (e) representar a companhia perante terceiros; (f) assinar 
carta de anuência e (g) realizar instrução bancária. Do Conselho Fiscal - Artigo 11º - A companhia não 
opta por um Conselho Fiscal, a menos, em exercícios sociais em que os acionistas solicitarem a sua 
instalação. Das Assembleias Gerais - Artigo 12º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
dentro dos 4 meses seguintes ao término do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos 
os assuntos previstos no Art. 132 da Lei 6.404/76 e, extraordinariamente quando convocada, a fim de 
discutirem assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou 
da legislação vigente exigirem deliberações dos Acionistas. §1º: A Assembleia Geral será convocada 
pelo Diretor Presidente ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante 
anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 08 dias de antecedência, 
e a segunda com antecedência mínima de 5 dias, nos termos do artigo 124, §1º, I da Lei 6.404/76. Todas 
as convocações deverão indicar local, data, hora, bem como a ordem do dia, explicitando ainda, no caso 
de reforma estatutária, a matéria objeto. §2º: A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará 
nos termos do §1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, desde que o respectivo instrumento de procuração 
tenha sido entregue na sede social da Companhia com até 24 horas de antecedência do horário para 
o qual estiver convocada a Assembleia. Se o instrumento de representação for apresentado fora do 
prazo de antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do Presidente 
da Assembleia. §3º: A Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto 
da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 13º 
- É necessária a aprovação de acionistas que representem no mínimo metade do capital social com 
direito a voto para: a) As matérias listadas no art. 136 da Lei nº 6.404/76; b) Alterações deste Estatuto 
Social; c) Emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital autorizado e de aprovação 
de planos de opção de compra de ações; d) Emissão de debêntures conversíveis ou não em ações; 
e) Distribuição de dividendos, em cada exercício, em valor superior a 25% do lucro líquido ajustado na 
forma da lei; f) Atribuição a terceiros (inclusive administradores e empregados) de participação nos 
lucros da Companhia; g) Aumento de capital por subscrição, bem como a redução do capital social, para 
restituição aos acionistas. Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro 
- Artigo 14º - O exercício social da Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o qual 
serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais 
serão apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a proposta de destinação do lucro 
líquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos. §1º: A destinação do lucro líquido do 
exercício se dará da seguinte forma: I - 5% será aplicado na constituição de reserva legal, observado 
que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social; II - 25% de pagamento de dividendo 
mínimo obrigatório; e III - pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia 
Geral. §1º: O saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais, deve ser partilhado entre 
os acionistas na medida das suas respectivas participações, salvo disposição em contrário com a 
anuência de todos os acionistas em Assembleia Geral. Artigo 15º - Será distribuido em cada exercício 
social, como dividendo mínimo obrigatório pela Companhia, o montante correspondente a 25% do lucro 
líquido do exercício, ajustado na forma da legislação em vigor. §Único: O montante a ser distribuido 
será aquele já diminuido pela importância destinada à constituição da reserva legal e da importância 
destinada à formação da reserva para contingências, acrescido do montante eventualmente revertido 
da reserva para contingência formada em exercícios anteriores. Artigo 16º - A Companhia poderá pagar 
juros sobre o capital próprio, imputando-os como dividendo mínimo obrigatório. A qualquer tempo durante 
o exercício social, a Diretoria poderá declarar e pagar dividendos intermediários à conta de reservas de 
lucros e de lucros acumulados existentes no último balanço ou balancete levantado pela Companhia. 
Artigo 17º - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que estabeleçam 
cláusulas e condições em caso de alienação de ações de sua emissão, disciplinem o direito de preferência 
na respectiva aquisição ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela 
Companhia e pela administração. §Único - Os direitos, as obrigações e as responsabilidades resultantes 
de tais acordos de acionistas serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tenham os mesmos sido 
devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela 
instituição depositária das ações e consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas 
de depósito mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositária das ações. Os 
administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia 
Geral não deverá computar o(s) voto(s) proferido(s) por acionista em contrariedade com os termos de 
tais acordos. Da Liquidação - Artigo 18º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em 
lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em que competirá à Assembleia Geral determinar o 
modo de liquidação, nomear o liquidante, bem como fixar a remuneração do mesmo. No período de 
liquidação da Companhia, a Administração continuará em funcionamento. Artigo 19º - Fica eleito o Foro 
da Comarca de Americana, Estado de SP, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja, como o único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, 
direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos. 
O presente estatuto foi aprovado em Assembleia Geral de Constituição, ficando os diretores 
responsabilizados pelo seu arquivamento na Junta Comercial de SP e demais órgãos competentes.  
Alexandre Corrêa Duarte; Paulo Sérgio Corrêa Duarte; Touchdown Assessoria Empresarial Ltda., 
p. Alexandre Corrêa Duarte. Este instrumento foi elaborado por: Josemar Estigaribia - OAB/SP 96217.  
JUCESP - 3530058256-0 em 14/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ 22.575.279/0001-74 - NIRE 35300478355

15/12/2021, às 10:00h, na sede social, situada na Rua Rui Barbosa, nº 1.105, Centro, na cida-

de de Matão/SP, CEP 15.990-030.  Dispensado o anúncio das convocações nos termos do 

totalidade do Capital Social. 

: a.) Analisar e votar aprovação de antecipação de distribuição de dividendos, proposta 

§3º, preservadas as demais determinações estatutárias. -

 Os acionistas, à unanimidade e sem ressalvas aprovam a antecipação de distribuição antecipada 

de dividendos, nos termos propostos pela Diretoria, a ser realizada nesta data, 15/12/2021, observadas todas 

as cautelas e determinações estatuárias. 

palavra a quem dela pretendesse fazer uso e sem qualquer manifestação adicional, foram encerrados os traba-

lhos. Suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, foi a mesma reaberta na ordem 

de deliberações, lida esta Ata na presença de todos e aprovada pela unanimidade dos presentes, a saber, Vilmer 

Mirela Baldan representada por Vilmer Baldan, e Greice Baldan Kfouri, sendo assinada pelo Presidente Vilmer 

 nº 2.825 22-3 em 

01 2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.jornalodiasp.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 567C-38BA-9FDC-8ACD.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 A

ng
el

o 
Au

gu
st

o 
D

el
l A

gn
ol

o 
O

liv
ei

ra
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 5

67
C

-3
8B

A-
9F

D
C

-8
AC

D
.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verif icar as assinaturas clique no l ink: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/567C-38BA-9FDC-8ACD ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este 

documento é válido. 

Código para verificação: 567C-38BA-9FDC-8ACD

Hash do Documento 

0231B7760D3D2994C5E595AFAED293999051C7949C01F281D3AE50096E6B7336

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/01/2022 é(são) :

Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES 

DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46  em 

20/01/2022 06:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS 

REVISTAS EIRELI - 64.186.877/0001-00



Esporte
Jornal O DIA SP

SM Kart Competition abriu terceira
temporada com recorde de pilotos

PÁGINA 6 QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022

(11) 99653-7522

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

As pilotas da SM Kart Competition sempre mostram a sua

competência

O SM Kart Competition não
para de crescer e cada vez mais
vai se firmando como o maior
campeonato de Rental Kart de
São Paulo e talvez do Brasil. No
último fim de semana teve iní-
cio a terceira temporada do cer-
tame, com a disputa de 12 corri-
das e uma bateria treino no Kar-
tódromo de Interlagos, com o
novo recorde de 261 pilotos ins-
critos. E não faltaram troféus
para os dez primeiros colocados
de cada categoria, além de sor-
teio de mais de 100 prêmios.

A consequência disto foi
também a arrecadação recorde de
alimentos não perecíveis, roupas
pessoais e itens de higiene pes-
soal, em prol da Locomotiva da
Alegria e Arthur Eterno, duas
ONGs que atendem a cerca de
650 moradores de rua.

Os vencedores das provas
foram Marcos Takuma (Gradua-
dos A), André Alves dos Reis
(Graduados B), Andrea Senigalia
(Graduadas Feminina), Rogério
Cebola (Sênior), Maria Ceboli-
nha (Novatas Feminina), Andréia
dos Reis (Estreantes Feminina),
Anderson Andretta (Novatos
Masculino 1), Marcelo Giannetti
(Novatos Masculino 2), Kauê
Gomes (Estreantes Masculino),
Marcelo Giannetti (Estreantes
Masculino2), Andressa Rosa
(Speed Angels), Marcos Depin-
tor (Depintor Racing).

A próxima etapa do SM Kart
Competition será no dia 12 de
fevereiro, novamente no Kartó-
dromo de Interlagos.

Resultado da Graduados A:
1) Marcos Takuma, 17 voltas em
19min40s457; 2) Luiza Mesqui-
ta, a 3s679; 3) Alberto Otazú, a
4s000; 4) Jéssica Ligocki, a
7s380; 5) Rafael LR, a 10s132;
6) Rogério Cebola, a 13s491.

Resultado da Graduados B:
1) André Alves dos Reis, 16 vol-
tas em 18min59s448; 2) André
Lolo, a 0s154; 3) Matheus Ro-
que, a 0s338; 4) Rodrigo Ferrei-
ra, a 0s516; 5) Gabriel Roque, a
0s669; 6) Kimi Morgam, a
1s097.

Resultado da Graduadas Fe-
minina: 1) Luiza Mesquita, 14
voltas em 16min48s444; 2) An-
dréia Senigalia, a 15s548; 3)
Grazi Gonçalves, a 15s751; 4)
Evelyn Saizaki, a 23s805; 5) Jés-
sica Ligocki, a 24s229; 6) Me-
lissa Eschiavi, a 36s388.

Resultado da Sênior: 1) Ro-
gério Cebola, 17 voltas em
19min54s950; 2) Luiz Gouvêa e
Souza, a 6s397; 3) Marcos Taku-
ma, a 12s20; 4) Jorge Filipe, a
13s638; 5) Deni 2, a 13s640; 6)
Ricardo Cesar, a 14s054.

Resultado da Novatas Femi-
nina: 1) Maria Cebolinha, 16 vol-
tas em 19min49s947; 2) Fernan-
da Ferrari, a 35s401; 3) Janaina
Zoumbounelos, a 36s036; 4) Da-

micele Gervatauskas, a 37s624;
5) Monique Giannetti, a 38s446;
6) Priscila Raposo, a 57s797.

Resultado da Estreantes Fe-
minina: 1) Andreia dos Reis, 16
voltas em 20min42s269; 2) Flá-
via Correia, a 38s330; 3) Natá-
lia de Morais, a 52s925; 4) Bea-
triz Kehde, a 1min08s914; 5)
Nidia Kitice, a 1 volta; 6) Gio-
vanna Zanutto, a 1 volta.

Resultado da Novatos Mascu-
lino 1: 1) Anderson Andretta, 17
voltas em 20min28s745; 2) Bruno
Andrade, a 1s388; 3) Edgar Mon-
tello, a 3s271; 4) Filipe Salvino, a
6s226; 5) Charles 36, a 6s497; 6)
Antoine Antoine, a 7s831.

Resultado da Novatos Mas-
culino 2: 1) Marcelo Giannetti,
17 voltas em 20min04s506; 2)
Renan M, a 13s425; 3) Leonar-
do da Silva, a 24s755; 4) Danilo
Matera, a 26s203; 5) Allan An-
drade, a 26s303; 6) Aguinaldo
Zanutto, a 34s370.

Resultado da Estreantes Mas-
culino 1: 1) Kaue Gomes, 17
voltas em 20min18s598; 2) Ce-
sar 15, a 0s612; 3) Rafael Car-
doso, a 23s916; 4) Diego Bogo-
ni, a 29s723; 5) João Sousa Jr, a
30s141; 6) Caio Pacini, a
52s490.

Resultado da Estreantes Mas-
culino 2: 1) Marcelo Giannetti,

17 voltas em 20min10s770; 2)
Aureliano Freitas, a 1s855; 3)
Nícolas 11, a 7s550; 4) Pedro
Henrique, a 7s925; 5) Paolo Ba-
glione, a 22s363; 6) Adelmo
Campos Jr, a 39s721.

Resultado da Speed Angels:
1) Andressa Rosa, 13 voltas em
15min18s965; 2) Jéssica Ligo-
cki, a 0s182; 3) Luiza Mesquita,
a 2s274; 4) Andrea Senigalia, a
14s025; 5) Melissa Eschiavi, a
16s271; 6) Grazi Gonçalves, a
27s446.

Resultado da Depintor Ra-
cing: 1) Marcos Depintor, 17
voltas em 20min45s849; 2)
Charley Gima, a 5s673; 3) Ed-
valdo Santos, a 16s895; 4) Pau-
lo Depintor, a 32s675; 5) Dani-
el Mascarenhas, a 36s095; 6)
Antonio Alves Jr, a 49s206.

O SM Kart Competition tem
apoio de AKSP, Albarelli Siste-
mas, Alpie Escola de Pilotagem,
Alvorada PETS, Artmix, Banda
GOZI, Bar Lounge 97,

BOX4Cars, Braúna Investimen-
tos, Bunny Burguer, Cento e
Onze Design, Cervejaria Paulis-
tânia, Clina de Olhos AS, Direc-
ta Imóveis, Divando com Andy
Fani, DKR Luvas, Dra Deise
Mitaki, Espaço das Motos, Filé
Restaurante e Bar, Floricultura
Jardim dos Amores, GraKar,
GYM Free Tensores para Treina-
mento, Harder Than, Integritta
Farmácia de Manipulação, Jornal
O DIA SP, K’ Cakes Confeitaria
Artesanal, Kustom Shop RE-
VOLVER, LIV Confeitaria, Loba
Eventos, LR Interlagos, Master
Mídia Marketing, MEG Star Spe-
edwear, Padaria Karol 97, PFOX
Informática, School Fighter, SM
Renovadora de Veículos 1, SM
Renovadora de Veículos 2, SM
Renovadora de Veículos 3, SOS
Veterinária, Speed Angels, Stu-
dio JZ Danças e Teatro, SURAH
Korean Cuisine, TriploNet Inter-
net Fibra Óptica, W.T.S Secret,
Zio Vito Pizza e Pasta.

F
o

to
/ 

P
ri

sc
il

a
 P

a
iv

a

Gabriel Casagrande

F
o

to
/ 

R
o

d
ri

g
o

 G
u

im
a

rã
e
s

Casagrande anuncia parceria
com Gabriel Robe para a

Corrida de Duplas

Grande campeão da Stock
Car em 2021, Gabriel Casa-
grande abrirá a temporada
2022 disputando a Corrida
de Duplas ao lado de seu
xará Gabriel Robe, cam-
peão da Stock Light  em
2017. A dupla de pilotos do
Sul do País guiará pela equi-
pe A.Mattheis  Vogel  em
busca de um bom resultado
em Interlagos, justamente
o circuito em que Casagran-
de sacramentou o seu título
na temporada passada.

“O nome do Robe na ver-
dade já era para estar junto co-
migo em outro momento, mas
como não tivemos a Corrida de
Duplas no calendário em 2019
e ela foi abortada em 2020 por
conta da pandemia, então essa
será a primeira vez que corre-
remos juntos. O Robe é um
grande amigo, conheço desde
os tempos de kart, anda sem-
pre rápido e sei do potencial
dele. Ele provou inúmeras ve-
zes ser um ótimo piloto, foi
campeão da Stock Light, en-
tão ele é um cara que merece
uma chance no grid da Stock
e nós vamos proporcionar
essa oportunidade para ele
andar no carro campeão. To-
mara que ele represente mui-
to bem e tenho plena confi-
ança nele”, diz Casagrande.

Casagrande conquistou o
título da Stock Car em 2021
com duas vitórias, duas poles
e 14 pódios, recorde históri-
co na categoria. O piloto pa-
ranaense recebeu elogios de
Robe, atual vice-campeão da
Stock Light. O gaúcho vive a
expectativa de fazer sua se-

gunda corrida na Stock Car,
mais uma vez como convidado.

“Estou muito feliz em ter a
oportunidade de correr junto
com o Casagrande, atual cam-
peão da categoria. É um piloto
que eu admiro muito e além de
tudo é meu amigo, então estou
bem feliz de poder fazer essa
parceria com ele. Espero cor-
responder à altura, já que os re-
sultados que ele teve na tem-
porada passada mostram a
competência dele, do carro e
da equipe. Essa é a segunda vez
que vou participar da Corrida de
Duplas, a primeira vez foi em
2018 e considero que foi uma
boa experiência. Espero ter um
bom resultado dessa vez e sair
da primeira etapa do ano com
pódio e bons pontos no cam-
peonato para o Gabriel poder
iniciar uma temporada tão bri-
lhante como foi a dele em
2021”, diz Robe, que ajudou
seu time a faturar o título de
equipes da Stock Light no ano
passado.

Casagrande acredita que In-
terlagos é uma ótima pista para
começar a temporada. “Cor-
rer em Interlagos é sempre
muito bom, então a importân-
cia de correr na mesma pista
que encerramos o ano passa-
do é que o nosso carro da
A.Mattheis Vogel se com-
porta muito bem lá, onde ga-
rantimos poles e pódios. Es-
tou muito empolgado para
começar a temporada nessa
pista com o pé direito”, com-
pleta o piloto do carro 83.

A abertura da temporada
2022 da Stock Car em São Pau-
lo será no dia 13 de fevereiro.

Rocky Mountain Games abre
inscrições para temporada 2022
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Canicross foi sucesso na primeira edição

Considerada uma verdadeira
Olimpíada dos esportes de mon-
tanha, o Rocky Mountain Games
retorna em 2022 triplamente de-
safiador, divertido e diversifica-
do. Serão três etapas com moda-
lidades que variam de mountain
bike, corrida em trilha e uphill,
passando por Hike & Fly (com-
bina trekking para subir e parapen-
te para voar do alto da montanha
até o campo de pouso), Gravel
(modalidade de ciclismo que mis-
tura asfalto e terra), canicross (cor-
rida com cachorro), entre outras. A
abertura do circuito será dias 2 e 3
de abril, na Pedra Grande, em Ati-
baia, interior de São Paulo.

O Rocky Mountain Games é
o maior festival de esportes de
montanha do país, aberto a parti-
cipantes acima de 14 anos de to-
dos os níveis, e está com inscri-
ções abertas. É possível se ins-
crever por modalidade ou enca-
rar um desafio para disputar o tí-
tulo de Rei e Rainha do Rocky
Mountain Games, competindo em
mais de uma prova, individual-
mente ou em trio. Para garantir
presença na etapa de Pedra Gran-
de, basta acessar o site oficial (ht-
t p s : / /
rockymountaingames.com.br/).

As duas etapas seguintes do
Rocky Mountain Games também

serão no interior paulista, em
Campos do Jordão, entre 17 e 18
de setembro; e Juquitiba, dia 26
de novembro. Outra novidade em
2022 é a parceria com o Desafio
das Serras, circuito já consagra-
do de corrida de montanha, que
neste ano assume a chancela e a
direção das provas de trail run. 

Criado em 2019, o Rocky
Mountain Games é inspirado em
festivais norte-americanos e vai
além da competição. Ao combi-
nar atividades esportivas com uma
programação múltipla, que envol-
ve gastronomia, recreação infan-
til, cinema, entre outras, o even-
to cria uma atmosfera única para
todas as pessoas, de crianças a
adultos, amigos e familiares, con-
vivendo em contato direto com a
natureza.

Entre as atividades paralelas à
programação competitiva, a  are-
na do Rocky Mountain Games
terá arremesso de machado, sla-
ckline, atividades outdoor para
crianças, capitaneadas pelo
Acampamento Go Outside, sho-
ws ao vivo e filmes ao ar livre
com a temática esportes ao ar li-
vre e natureza. Toda a estrutura é
montada para garantir conforto e
segurança tanto aos praticantes
das diversas modalidades como
para os visitantes interessados em

acompanhar a competição e par-
ticipar dos eventos extras e se
envolver no clima de celebração
da vida ao ar livre e da cultura de
montanha.

CONHEÇA AS MODALI-
DADES 

TRAIL RUN
Com percursos de 6km,

12km, 21km e 42 km em trilhas
e estrada de terra, em uma parce-
ria com uma das provas de trail
run mais consagradas do Brasil.
Em 2022 o Desafio das
Serras será realizado dentro do
Rocky Mountain Games.

MOUNTAIN BIKE
Três distâncias (20 km, 40 km

e 80 km), em sua maioria em sin-
gle tracks, pelos pedaços mais
preservados do Monumento Na-
tural da Pedra Grande, Campos de
Jordão e Juquitiba.

CANICROSS
Modalidade que encantou a

todos na primeira edição, em
2019, o Canicross terá percurso
de 6 km e será feito em trilhas e
estradas de terra. Para corredo-
res que amam dividir as emoções
com seus amigos de quatro patas.

GRAVEL
Modalidade híbrida, que com-

bina terrenos off-road e asfalto.
As bikes de gravel vão explorar
(e aproveitar) a enorme oferta de
boas estradas de terra que as mon-
tanhas de Atibaia, Campos de Jor-
dão e Juquitiba oferecem.

CORRIDA UPHILL
Percurso de até 5 km com

grande desnível positivo, o que
faz desta uma das provas mais
duras do Rocky Mountain Games.

E-MOUNTAIN BIKE
Duas distâncias (40 km e 80

km) para quem quer curtir a di-
versão de competir em uma
mountain bike assistida por mo-
tor elétrico.

MOUNTAIN BIKE DOW-
NHILL

Percurso emocionante de des-
cida em trilha íngreme e muito
técnica, com diversos obstáculos,

incluindo rampas, saltos e pare-
des.

HIKE & FLY
Uma das principais tendênci-

as do montanhismo atual, esta
modalidade combina trekking
para subir e parapente para voar
do alto da montanha até o campo
de pouso. Ganha quem fizer os
dois trajetos em menor tempo.

REI E RAINHA
Algumas provas do Rocky

Mountain Games valem pontos
para o ranking que vai coroar o
Rei e a Rainha do evento. Você é
mesmo um atleta de montanha
completo? Então venha encarar
este desafio, em equipes mistas
ou individualmente. As modalida-
des que somam pontos para o Rei
e Rainha são: Trail Run: 21 km,
Mountain Bike: 40 km e Corrida
Uphill.

Histórico - A primeira edição
do Rocky Mountain Games ocor-
reu em 2019, em Campos do Jor-
dão, e contou com cerca de 400
atletas. Entre 2020 e 2021 novas
edições chegaram a ser lançadas,
mas precisaram ser canceladas
por conta da pandemia. Agora, em
2022, o maior festival de espor-
tes de montanha do Brasil retor-
na ampliado, passando de uma
para três etapas.

O Rocky Mountain Games
veio para reforçar as conexões
entre homem e natureza, inspiran-
do pessoas comuns e atletas a
buscarem um estilo de vida
mais desafiador, saudável e au-
têntico. O Rocky Mountain
Games é uma realização da
Rocky Mountain Sports Con-
tent, que desde 2005 imprime
em sua produção de conteúdos
e eventos a excelência de quem
conhece profundamente o uni-
verso do esporte, do bem-estar
e da vida ao ar livre. A empresa é
responsável pelas marca Go Out-
side e Hardcore e há 11 anos rea-
liza o maior festival de cinema ao
ar livre do Brasil, o Rocky Spirit.
Mais informações: https://
rockymountaingames.com.br/


