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Governo apresenta regras para
 entrada no país durante pandemia

Escolas de samba de SP exigirão
 passaporte da vacina em ensaios
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Dívidas do Simples poderão ser pagas
ou renegociadas até 31 de março

Banco Central comunica
vazamento de dados de
160,1 mil chaves Pix
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,45
Venda:       5,45

Turismo
Compra:   5,45
Venda:       5,60

Compra:   6,18
Venda:       6,19

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

19º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de. À noite o tem-
po fica aberto.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

33º C

20º C

Domingo: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde. À noite o
tempo fica aberto.

Manhã Tarde Noite

33º C

20º C

Segunda: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Esporte

Depois de uma temporada
muito produtiva e com resul-
tados sólidos, o piloto Pablo
Hattori deu início à sua nova
jornada no kartismo renovan-
do a sua permanência na equi-
pe ONS/Sprayercom. O ‘Japa
Voador de Goiás’ continuará
na categoria Cadete com o
chassi e a assistência técnica
da fábrica Bravar, com o obje-
tivo de lutar pelo título em to-
dos os certames que disputará
em 2022.

“O ano passado já foi mui-
to bom com o Bravar e optei
em ficar na equipe ONS/
Sprayercom.             Página 6

Kart: Piloto Pablo Hattori
renova com a equipe

ONS/Sprayercom

F
o

to
/ 

E
n

i 
A

lv
es

Pablo Hattori quer comemorar vitórias e titulos em 2022

A nova elite dos melhores
surfistas do mundo já está es-
calada no Billabong Pro Pipe-
line, para iniciar a temporada
2022 do World Surf League
Championship Tour no Havaí.
O prazo da primeira das dez
etapas que serão disputadas
em oito países, começa no dia
29 e vai até 10 de fevereiro na
ilha de Oahu. O evento será
histórico, com o primeiro CT

Surfistas escalados para
iniciar a temporada 2022 no

Billabong Pro Pipeline
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Tatiana Weston-Webb fez história ao vencer a primeira

bateria do CT feminino em Pipeline

feminino sendo 100% realiza-
do junto com o masculino nos
tubos de Banzai Pipeline. Sete
campeões e campeãs mundiais
vão competir no maior palco
do esporte, junto com um nú-
mero recorde de 16 novidades
na elite deste ano.

Em 2021, os brasileiros rei-
naram chegando nas finais de
todas as sete etapas e vencen-
do cinco delas.           Página 6

Nelsinho Piquet apresenta
o layout do carro para a

temporada 2022 da Stock Car
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Um dos principais nomes da
Stock Car, Nelsinho Piquet,
apresentou a nova pintura do
Toyota Corolla #33 para a tem-
porada 2022. O lançamento
aconteceu na convenção do seu
novo patrocinador, a Seguralta,
em Campinas.

O primeiro campeão mundi-
al da Fórmula E estreia na equi-
pe TMG Racing, capitaneada
pelo experiente Thiago Mene-
ghel e espera disputar as primei-
ras posições do campeonato.

Com um layout inovador, o
Toyota Corolla Gazoo Racing do
brasiliense abandonou o branco e
agora adere o vermelho. Página 6

Pioneira no Reis e Rainhas
do Drible, Natalia Guitler quer
dar show na edição de 2022

A sétima edição do Reis e
Rainhas do Drible, a segunda
em que as mulheres ganharam
seu espaço ao serem convida-
das pela organização, trará de
volta uma craque do esporte. A
carioca de 34 anos, Natalia Gui-
tler, estará mais uma vez ao lado
de Falcão, no evento em que os
dribles valem mais do que gols.
O palco da disputa será o Giná-
sio Poliesportivo de São Ber-

nardo no Campo, na manhã do
dia 30 de janeiro.

Já estão confirmados, ao
lado de Natalia e Falcão, no-
mes de destaque do futebol
nacional, como os craques do
freestyle, Diego Oliveira e
Adonias Fonseca, e  Leozi-
nho, do Magnus Futsal, elei-
to por dois anos o melhor jo-
gador jovem de futsal do mun-
do.                            Página 6

OMS destaca
a produção
de antivirais

genéricos
contra a
covid-19

A cientista-chefe da Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS), Soumya Swaminathan,
informou que há dois remédi-
os sendo produzidos por labo-
ratórios para o tratamento da
covid-19. Um da farmacêutica
Merck, chamado Molnupiravir,
e outro da Pfizer, o Paxlovid.

Foram assinados acordos
com essas empresas para a pro-
dução em versões genéricas por
outras companhias. Segundo
Swaminathan, isso pode contri-
buir para agilizar a disseminação
dessas alternativas terapêuticas.

“Eles [os medicamentos]
estão sendo fabricados por
companhias de produtos gené-
ricos, então esperamos que
possam ter a distribuição am-
pliada. As recomendações da
OMS deverão vir na próxima
semana sobre como usar esses
medicamentos”, declarou, em
uma entrevista coletiva na sex-
ta-feira (21) transmitida pelo
canal oficial da OMS. Página 3
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Os negócios de pequeno
por te  e  os
microempreendedores indi-
viduais (MEI) ganharão mais
dois meses para regularizarem
os débitos com o Simples Na-
cional – regime especial de tri-
butação para micro e peque-
nas empresas. O Comitê
Gestor do programa aprovou
na sexta-feira (21) o adiamen-
to do prazo de 31 de janeiro
para 31 de março.

A medida tinha sido anun-
ciada na semana passada e foi
oficializada hoje. A regulariza-
ção dos débitos é necessária
para os micro e pequenos em-
presários e os profissionais au-

tônomos continuarem no Sim-
ples Nacional. Em nota, a Re-
ceita Federal, que integra o
Comitê Gestor, informou que
a medida tem como objetivo
ajudar os negócios afetados
pela pandemia de covid-19.

“Neste momento de reto-
mada da economia, a delibe-
ração do Comitê Gestor do
Simples Nacional visa propici-
ar aos contribuintes do Simples
Nacional o fôlego necessário
para que se reestruturem, re-
gularizem suas pendências e
retomem o desenvolvimento
econômico afetado devido à
pandemia da covid-19”, des-
tacou o comunicado. Página 3

ANTT publica tabela com
valores atualizados
de frete rodoviário

Desempenho do varejo deve
ser negativo no 1º trimestre,

diz Ibevar

Capital tem recorde de 74%
das famílias endividadas

 em 2021
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Capital paulista tem 159 atendimentos
em 24 horas devido às chuvas
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Pelo menos 118 árvores ca-
íram na capital paulista com
a chuva que atingiu a cidade
na tarde de quinta-feira, (20),
de acordo com a Defesa Ci-
vil do município. Houve ain-
da quatro deslizamentos e três
alagamentos. Na manhã de
sexta-feira, (21), foram 26
quedas de árvores, dois de-
sabamentos, e um alagamen-
to na capital.

A Enel Distribuição São
Paulo, empresa que fornece
energia para a região metro-
politana de São Paulo, infor-
mou que a distribuição vem
sendo impactada por tempo-
rais, fortes ventos, alagamen-
tos e granizo nos últimos três
dias, tendo afetado principal-
mente os bairros da zona sul
e oeste da capital, além dos

municípios da região Oeste,
como Osasco, Carapicuíba,
Cotia, Barueri e Santana de
Parnaíba.

“A concessionária está co-
locando de forma emergenci-
al mais de 3 mil colaborado-
res hoje para atender às áre-
as mais afetadas. A empresa
vem atuando junto com Cor-
po de Bombeiros e Defesa
Civil para retirada de galhos
e árvores caídos em função
das chuvas e restabelecer o
fornecimento de energia o
mais breve possível”, infor-
mou por meio de nota.

De acordo com o Centro
de Gerenciamento de Emer-
gências (CGE), a manhã de
hoje terminou com predomí-
nio de sol, céu nublado e tem-
peraturas em elevação, com

média de temperatura regis-
trando 28,4 graus Celsius (°C)
com percentuais mínimos de
umidade em torno dos 42%.
Nas próximas horas, previsão
da continuidade de sol forte e
temperaturas que podem che-
gar aos 32°C.

São esperadas pancadas
isoladas de chuva com inten-
sidade moderada a forte no
período da tarde, acompanha-
das de descargas atmosféricas
e rajadas de vento. Durante a
noite a tendência é de céu
nublado com sensação de
tempo abafado e sem previ-
são de chuva.

Segundo o CGE, o mês de
janeiro já registrou índice plu-
viométrico médio de 165,5
milímetros (mm), que equiva-
le a 64,7% da média histórica
do CGE para o mês, que é de
255,7mm.

Fim de semana
Nos próximos dias um

bloqueio atmosférico no Sul
do Brasil continuará impedin-
do a passagem de frentes fri-
as pelo Sudeste, fazendo com
que predomine o ar quente
sobre a região. Associado à
grande disponibilidade de
umidade na atmosfera esse ar

quente gera nuvens carrega-
das que provocam chuva forte
durante as tardes em São
Paulo.

No sábado (22) a sensa-
ção será de tempo abafado
com poucas nuvens na ma-
drugada e temperatura média
em torno dos 19°C. Durante
o dia, predomínio o sol com
temperatura máxima prevista
de 32°C e percentuais de
umidade do ar entre 33% e
90%. No final da tarde po-
dem ocorrer pancadas isola-
das de chuva, com intensida-
de moderada a forte e even-
tuais rajadas de vento.

Na madrugada de domin-
go (23), os termômetros de-
vem registrar temperaturas
em torno dos 19°C e céu com
poucas nuvens. O sol deve ser
forte no decorrer do dia com
temperatura máxima prevista
de 32°C.

A umidade do ar segue
baixa nas horas de maior
aquecimento, com valores
mínimos próximos aos 31%.
Durante a tarde retornam as
condições favoráveis para a
ocorrência de pancadas iso-
ladas de chuva com intensi-
dade entre moderada a forte.
(Agência Brasil)

Escolas de samba exigirão
 passaporte da vacina em ensaios

Quem tiver interesse em
assistir aos ensaios das esco-
las de samba que desfilarão no
Sambódromo do Anhembi no
Carnaval de 2022 de São Pau-
lo deverá apresentar o com-
provante de que tomou todas
as doses da vacina contra a co-
vid-19. Também será obriga-
tório o uso de máscara duran-
te todo o evento e, segundo a
Liga Independente das Esco-
las de Samba de São Paulo, o

descumprimento dessa deter-
minação está sujeito à multa.
A regra também valerá para o
dia do desfile.

Os ensaios começaram na
sexta-feira, (21) com a Brin-
co da Marquesa, Gaviões da
Fiel, Rosas de Ouro e Unidos
de Vila Maria. Amanhã desfi-
larão Acadêmicos do Tatuapé,
Acadêmicos do Tucuruvi, Ami-
zade Zona Leste, Camisa 12,
Dom Bosco de Itaquera, Dra-

gões da Real, Império de Casa
Verde, Independente Tricolor e
Morro da Casa Verde.

Os ensaios prosseguem no
domingo, com Águia de Ouro,
Barroca Zona Sul, Camisa Ver-
de e Branco, Colorado do
Brás, Imperador do Ipiranga,
Leandro de Itaquera, Mancha
Verde, Mocidade Alegre, Mo-
cidade Unida da Mooca, Nenê
de Vila Matilde, Pérola Negra,
Tom Maior, Uirapuru da Moo-

ca, Unidos de Santa Bárbara,
Unidos do Peruche, Vai-Vai e
X-9 Paulistana.

“Além do treino necessário
para alinhar detalhes que fazem
a diferença na avenida, o ensaio
de quadra é, também, uma
oportunidade de conhecer as
fantasias disponíveis e, quem
sabe, garantir seu lugar no es-
petáculo das agremiações”, diz
a Liga por meio de nota.
(Agência Brasil)

Em uma semana, SP registra meio milhão
de pré-cadastros infantis no Vacina Já

O site Vacina Já, disponibi-
lizado pelo Governo de São
Paulo para o pré-cadastro para
vacinação contra a Covid-19
do público infantil, na faixa
etária de 5 a 11 anos, alcançou
quase meio milhão de regis-
tros infantis desde o último dia
12, quando o cadastramento
foi liberado.

A plataforma, desenvolvida

pela Prodesp – empresa de Tec-
nologia do Estado de São Paulo
– e as Secretarias de Comuni-
cação e da Saúde, registrou 492
mil pré-cadastros até as 12h30
da sexta-feira (21).

Nesse período, a página foi
visitada por mais de 1 milhão de
usuários e foi visualizada mais
de 2,5 milhões de vezes. O pré-
cadastro é opcional e não é um

agendamento, mas agiliza o
atendimento nos locais de imu-
nização, evitando filas e aglome-
rações.

Para cadastrar os filhos, os
pais ou responsáveis devem
acessar o link (https://
www.vacinaja.sp.gov.br/), cli-
car no botão “Crianças até 11
anos” e preencher o formulá-
rio online.

Na quinta-feira (20) foi ini-
ciada a vacinação com a Coro-
navac em crianças, após aprova-
ção do uso do imunizante pela
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária). O calendá-
rio do Governo de São prevê o
prazo de três semanas para apli-
cação da dose inicial contra a
Covid-19 em todas as 4,3 mi-
lhões de crianças do estado.

Capital tem recorde de 74% das
famílias endividadas em 2021

A capital paulista encerrou o
ano de 2021 com número recor-
de de famílias endividadas: 2,98
milhões de lares com algum tipo
de dívida. A taxa de endividados
está subindo desde novembro de
2020, chegando a 74,5% em
dezembro passado – recorde
para a série histórica da pesqui-
sa, iniciada em 2010. Os dados,
divulgados na sexta-feira, (21),
são da Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Consumi-

dor (PEIC), da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Pau-
lo (FecomercioSP).

Já a inadimplência, quando o
devedor não honra o pagamen-
to, e entra nas listas de “nome
sujo”, apresentou estabilidade
em 2021. Em dezembro passa-
do, o porcentual das famílias
com dívidas em atraso ficou em
20,2% ou 805,5 mil famílias.

O tempo de comprometi-

mento da dívida chegou, em de-
zembro, à média de 7,9 meses –
maior nível desde junho de 2020.
O dado reflete que as famílias
estão postergando os compro-
missos o máximo possível. Se-
gundo a FecomercioSP, o cartão
e os carnês, por exemplo, estão
sendo utilizados para diluição do
compromisso no longo prazo,
com objetivo de aliviar o bolso
momentaneamente.

“Com o desemprego e a in-

flação levando a uma retração do
poder de compra, para se defen-
der do aumento dos preços as fa-
mílias têm buscado o crédito como
alternativa para manter o consumo,
inclusive de itens essenciais. Pro-
va disso, é que, no mês passado, a
modalidade de cartão de crédito
atingiu novo recorde entre os en-
dividados (87%). Em dezembro de
2020, o porcentual era de 71,3%”,
destacou a FecomercioSP em
nota. (Agência Brasil)

SP autoriza R$ 212 milhões para
melhoria na SP 147 na região de Botucatu

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia autorizou na sexta-feira
(21), em Bofete, investimento
de R$ 212 milhões para recupe-
ração da SP 147 (Rodovia Láza-
ro Cordeiro de Campos) e li-
berou a retomada das obras de
43 unidades habitacionais
pela CDHU. Em Torre de Pe-
dra, ele entregou 120 casas e
anunciou R$ 6,8 milhões para
construir e ampliar unidades
escolares em 11 municípios.
Rodrigo Garcia também autori-
zou repasse de R$ 1,09 milhão
para obras de infraestrutura ur-
bana nas duas cidades.

“Quero falar da grande obra
que é a requalificação completa
do acesso de Bofete até a Cas-
tello Branco, a SP 147. Hoje
estamos autorizando a licitação
da obra, ela vai ser uma estrada
completamente nova para que a
gente tenha, efetivamente, o
desenvolvimento dessa região
ainda mais. A pavimentação dá
segurança para quem anda na
estrada e traz desenvolvimen-
to. E o grande desafio que te-
mos após a pandemia é gerar
emprego, gerar renda”, destacou
Rodrigo Garcia.

As melhorias serão realiza-
das em 30,2 quilômetros da SP

147. O DER (Departamento de
Estradas de Rodagem) elabora
agora o edital de licitação da
obra e a previsão é que publica-
do até o início de março. O edi-
tal prevê os serviços de recupe-
ração da pista, pavimentação dos
acostamentos e outras melhori-
as ao longo da via.

Habitação
Em Torre de Pedra, Rodrigo

Garcia entregou 120 casas equi-
padas com kit de eletrodomés-
ticos (fogão, geladeira e micro-
ondas) para famílias com renda
de até 3 salários mínimos. O
empreendimento é resultado de
parceria entre o Governo de São
Paulo e a Prefeitura local, que
doou o terreno. A CDHU inves-
tiu R$ 11,1 milhões na obra.

Em Bofete, o Vice-Governa-
dor assinou autorização para re-
tomada das obras de 43 unida-
des habitacionais do Programa
Sub 50, do governo federal. As
obras serão concluídas pela
CDHU, que investirá R$ 3,8
milhões para terminar o empre-
endimento. As construções es-
tavam paralisadas e foram reto-
madas com base no Programa de
Desenvolvimento Urbano
(PDU), da Casa Paulista, agên-

cia de fomento da Secretaria de
Estado da Habitação.

Também foram entregues tí-
tulos de propriedade de imóveis
regularizados pelo Programa
Cidade Legal, em parceria com
a Prefeitura de Bofete. Serão
regularizados 148 lotes e 64 fa-
mílias receberam seus títulos de
propriedade. A documentação
restante será liberada pelo car-
tório nos próximos dias.

Educação
Em Torre de Pedra, o Vice-

Governador anunciou investimen-
to de R$ 6,8 milhões para obras
em escolas estaduais e constru-
ção e ampliação de creches em 11
municípios da Diretoria de Ensi-
no de Botucatu, por meio do Pla-
no de Ações Integradas do Esta-
do de São Paulo (Painsp).

Os municípios beneficiados
são Anhembi, Areiópolis, Cesá-
rio Lange, Conchas, Itatinga,
Laranjal Paulista, Pereiras, Po-
rangaba, Pratânia, São Manoel e
Torre de Pedra. Do total de in-
vestimentos, R$ 3,2 milhões
serão destinados para constru-
ção de creche, R$ 2 milhões
para ampliação de oito unidades
e R$ 1,5 milhão para adequação
da rede elétrica de seis escolas

estaduais que serão climatizadas.
Na ocasião, também foram

entregues 23 cartões do Bolsa
do Povo Educação a 11 benefi-
ciários em Bofete e 12 em Tor-
re de Pedra. O programa tem
como principal objetivo auxili-
ar as famílias a superar os desa-
fios educacionais e financeiros
provocados pela pandemia de
Covid-19.

Convênios
Rodrigo Garcia autorizou a

Secretaria de Desenvolvimento
Regional a celebrar convênios
no valor de R$ 1,09 milhão para
obras de infraestrutura urbana
nos dois municípios.

Bofete será contemplada
com R$ 695 mil, no âmbito do
Programa Nossa Rua, para pavi-
mentação asfáltica de vias urba-
nas de terra. Pela proposta, cada
cidade beneficiada investe valor
equivalente ao repasse estadual.

Para Torre de Pedra foram
autorizados R$ 400 mil para
obras de infraestrutura urbana a
serem indicadas pela Prefeitu-
ra. O Estado aguarda agora as
Prefeituras encaminharem os
projetos executivos para a for-
malização dos convênios e re-
passe dos recursos.

CÂMARA (São Paulo)
Como agirá a bancada cristã (evangélica), se a ministra Da-

mares (Mulher, Família e Direitos Humanos) se candidate ao
Senado, apoiada pelo Presidente Jair Bolsonaro ?

.
PREFEITURA (São Paulo)
Será por ser fervoroso católico, que o Ricardo Nunes (MDB)

vai comemorar os 468 anos da Pauliceia Desvairada, sem ter
sido pego pela Covid-19 que pegou Haddad e Kassab ?

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
A católica e deputada Janaína disputará o Senado, caso o apoio

do Bolsonaro seja mesmo pra cristã (evangélica) ministra (Mu-
lher, Família e Direitos Humanos) Damares Alves ?

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria - candidato Presidencial do seu PSDB - tá confi-

ando que o deputado federal Rodrigo Maia será fiel à coordena-
ção da campanha, ou à própria volta ao DEM do Rio ?

.
CONGRESSO (Brasil)
Deputada (SP) Renata Abreu (dona do Podemos) seguirá jo-

gando o jogo com as cartas que tem nas mãos, ou vai pagar pra
ver quanto vale o produto Presidencial Sérgio Moro ?

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (PL) seguirá suportando briguinhas ridículas

entre pretensos olimpianos que foram do seu governo - brigan-
do entre sí nos Estados - ou valorizar os mais humildes ?

.
PARTIDOS
Até quando o Lupi - herdeiro e atual dono do PDT - e agora o

Ciro Gomes, candidato construído pelo marketeiro (ex-Lulista)
João Santana dando uma de rebelde ‘com várias ...

.
(Brasil)
... causas’ vão seguir tentando vender novos rótulos pro mes-

mo produto ? Até quando o Ciro vai seguir atirando em todos os
candidatos - Bolsonaro pela reeleição e ex-presidentes ?

.
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
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Ucrânia é tema de encontro
entre representantes da

Rússia e dos EUA
Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos (EUA), Antony

Blinken, e da Rússia, Serguei Lavrov, se encontraram na sexta-
feira (21) em Genebra (Suíça), em meio a forte tensão entre
Moscou e o Ocidente, devido às manobras militares russas na
fronteira com a Ucrânia.

Nos últimos dias, o secretário de Estado norte-americano
iniciou missão diplomática, com paradas em Kiev e Berlim.

Na capital ucraniana, Blinken manifestou apoio dos EUA a Kiev
e ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O governo norte-
americano anunciou, paralelamente, ajuda suplementar de US$ 200
milhões à Ucrânia diante da ameaça de potencial ofensiva russa.

Na capital alemã, onde manteve contatos na quinta-feira (20)
com aliados europeus como França, Reino Unido e Alemanha,
Blinken destacou a unidade dos principais aliados ocidentais fren-
te à crise russo-ucraniana e assegurou que “qualquer” avanço na
fronteira, pela Rússia, implicará reação “rápida e severa” dos EUA.

Em Washington, o governo denunciou, também nessa quinta-fei-
ra, estratégia da Rússia de disseminar desinformação sobre o conflito
com a Ucrânia, para tentar influenciar a imprensa ocidental.

Por outro lado, a presidência russa (Kremlin) acusou o presi-
dente dos Estados Unidos, Joe Biden, de comentários “desestabi-
lizadores”, ao prometer à Rússia um “desastre” e sanções econô-
micas sem precedentes em caso de ataque militar à Ucrânia.

“As declarações repetem-se sem cessar e não contribuem
em nada para apaziguar as tensões. Contribuem mais para deses-
tabilizar a situação”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov,
em reação às declarações de Biden, feitas durante entrevista so-
bre o primeiro ano de seu mandato presidencial.

Peskov acrescentou que o Kremlin está disposto a esperar
até a próxima semana por uma resposta escrita dos EUA às suas
propostas de garantias de segurança, especialmente a exigência
de não ampliação da Organização do Tratado do  Atlântico Norte
(Otan) a leste, principalmente à Ucrânia.

A diplomacia russa pediu o fim da campanha antimoscou so-
bre especulações de ataque contra a Ucrânia, acusando o “oci-
dente” de tentar esconder as próprias provocações, incluindo,
iniciativas militares. (Agencia Brasil)

OMS destaca a produção
de antivirais genéricos

contra a covid-19
A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Sou-

mya Swaminathan, informou que há dois remédios sendo produzidos
por laboratórios para o tratamento da covid-19. Um da farmacêutica
Merck, chamado Molnupiravir, e outro da Pfizer, o Paxlovid.

Foram assinados acordos com essas empresas para a produ-
ção em versões genéricas por outras companhias. Segundo Swa-
minathan, isso pode contribuir para agilizar a disseminação des-
sas alternativas terapêuticas.

“Eles [os medicamentos] estão sendo fabricados por compa-
nhias de produtos genéricos, então esperamos que possam ter a
distribuição ampliada. As recomendações da OMS deverão vir
na próxima semana sobre como usar esses medicamentos”, de-
clarou, em uma entrevista coletiva na sexta-feira (21) transmiti-
da pelo canal oficial da OMS.

A cientista-chefe acrescentou que os antivirais atuam na fase
inicial da infecção, quando os sintomas ainda estão leves. Os
remédios conseguem dificultar a evolução para quadros graves e
para a hospitalização. “Mas é preciso diagnosticar as pessoas
entre três e cinco dias”, pontuou a representante da OMS.

Durante a entrevista, ela e a diretora do Departamento de
Imunização da OMS, Kate O´Brien, ressaltaram a importância da
vacinação para conter a disseminação do novo coronavírus, es-
pecialmente no cenário de crescimento dos casos com a varian-
te Ômicron.

As duas representantes da OMS também criticaram a produ-
ção e difusão de conteúdos falsos sobre a covid-19, o que difi-
culta a compreensão das medidas preventivas, tanto a vacinação
como as chamadas não farmacológicas, como uso de máscara e
distanciamento social. (Agencia Brasil)

Os negócios de pequeno
porte e os microempreendedo-
res individuais (MEI) ganharão
mais dois meses para regulariza-
rem os débitos com o Simples
Nacional – regime especial de
tributação para micro e pequenas
empresas. O Comitê Gestor do
programa aprovou na sexta-feira
(21) o adiamento do prazo de 31
de janeiro para 31 de março.

A medida tinha sido anunci-
ada na semana passada e foi ofi-
cializada hoje. A regularização
dos débitos é necessária para os
micro e pequenos empresários
e os profissionais autônomos
continuarem no Simples Naci-
onal. Em nota, a Receita Fede-
ral, que integra o Comitê Ges-
tor, informou que a medida tem
como objetivo ajudar os negó-
cios afetados pela pandemia de
covid-19.

“Neste momento de retoma-
da da economia, a deliberação
do Comitê Gestor do Simples
Nacional visa propiciar aos con-
tribuintes do Simples Nacional
o fôlego necessário para que se

reestruturem, regularizem suas
pendências e retomem o desen-
volvimento econômico afetado
devido à pandemia da covid-19”,
destacou o comunicado.

Apesar da prorrogação para
o pagamento ou a renegociação
de dívidas, o prazo de adesão ao
Simples Nacional continua em
31 de janeiro. Segundo a Recei-
ta, essa data não pode ser pror-
rogada por estar estabelecida na
Lei Complementar 123/2006,
que criou o regime especial.

Tradicionalmente, quem não
pagou os débitos é retirado do Sim-
ples Nacional em 1º de janeiro de
cada ano. As empresas excluídas,
no entanto, têm até 31 de janeiro
para pedir o regresso ao Simples
Nacional, desde que resolvam as
pendências até essa data.

O processo de regularização
deve ser feito por meio do Cen-
tro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte da Receita Federal
(e-CAC), requerendo certifica-
do digital ou código de acesso.
O devedor pode pagar à vista,
abater parte da dívida com cré-

ditos tributários (recursos que a
empresa tem direito a receber
do Fisco) ou parcelar os débi-
tos em até cinco anos com o
pagamento de juros e multa.

Histórico
Essa é a segunda medida to-

mada pelo governo para compen-
sar o veto à lei que criaria um pro-
grama especial de renegociação
para os contribuintes do Simples.
No último dia (11), a Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional
criou dois programas para rene-
gociar débitos do Simples inscri-
tos na dívida ativa, quando o con-
tribuinte é negativado e passa a
ser cobrado na Justiça.

No último dia 7, o presiden-
te Jair Bolsonaro vetou a rene-
gociação de dívidas com o Sim-
ples Nacional. Na ocasião, o pre-
sidente alegou falta de medida
de compensação (elevação de
impostos ou corte de gastos)
exigida pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e a proibição de
concessão ou de vantagens em
ano eleitoral.

O projeto vetado beneficia-
ria 16 milhões de micro e pe-
quenas empresas e de micro-
empreendedores individuais.
As renegociações  da dívida
ativa abrangerá um público me-
nor: 1,8 milhão de contribuin-
tes, dos quais 1,64 são micro
e pequenas empresas e 160 mil
são MEI.

Criado em 2007, o Simples
Nacional é um regime tributário
especial que reúne o pagamento
de seis tributos federais, além
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
cobrado por estados e pelo
Distrito Federal, e do Impos-
to Sobre Serviços (ISS), arre-
cadado pelos municípios. Em
vez de pagar uma alíquota para
cada tributo, o micro e peque-
no empresário recolhe, numa
única guia, um percentual so-
bre o faturamento que é repas-
sado para os três níveis de
governo. Somente as empre-
sas que faturam até R$ 4,8
milhões por ano podem optar
pelo regime. (Agencia Brasil)

Banco Central comunica vazamento
de dados de 160,1 mil chaves Pix

Cerca de 160,1 mil clientes
da Acesso Soluções de Paga-
mento tiveram dados das cha-
ves Pix vazadas, informou na
sexta-feira (21) o Banco Cen-
tral (BC). Esse foi o segundo
vazamento de dados desde o
lançamento do sistema instan-
tâneo de pagamentos, em no-
vembro de 2020.

Segundo o BC, o vazamento
ocorreu em dados cadastrais,
que não afetam a movimentação
de dinheiro. Dados protegidos
pelo sigilo bancário, como sal-
dos, senhas e extratos, não fo-
ram expostos.

O incidente ocorreu entre 3
e 5 de dezembro e expos dados
como nome de usuário, Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF),
instituição de relacionamento,
número de agência e número da
conta. Todas as pessoas que ti-

veram informações expostas
serão avisadas por meio do apli-
cativo da Acesso ou do internet
banking da instituição.

O Banco Central ressaltou
que esses serão os únicos meios
de aviso para a exposição das cha-
ves Pix e pediu para os clientes
desconsiderarem comunicações
como chamadas telefônicas,
SMS e avisos por aplicativos de
mensagens e por e-mail.

A exposição de dados não
significa necessariamente que
todas as informações tenham
vazado, mas que ficaram visí-
veis para terceiros durante al-
gum tempo e podem ter sido
capturadas. O BC informou que
o caso será investigado e que
sanções poderão ser aplicadas,
como multa, suspensão ou até
a exclusão da Acesso do siste-
ma do Pix.

Em nota, a Acesso Paga-
mentos esclareceu ter tomado
medidas para garantir a segu-
rança dos dados. “Reforçamos
que tomamos, de forma tem-
pestiva, todas as providências
necessárias para garantir a se-
gurança das informações man-
tidas pela companhia e o nosso
compromisso em manter o
mercado e nossos parceiros in-
formados”, informou o comu-
nicado.

A instituição de pagamentos
orientou os clientes que forem
comunicados do vazamento a
ficarem atentos para possíveis
golpes, como envios de links
para falsos sites que capturem
senhas bancárias. A Acesso res-
saltou que os únicos canais ofi-
ciais de comunicação são o
aplicativo e o site da empresa.

A Acesso é uma instituição

de pagamento que oferece ser-
viços como banco digital, pla-
taformas para aplicações finan-
ceiras e cartões recarregáveis.
Em agosto, ocorreu o vazamen-
to de dados 414,5 mil chaves
Pix por número telefônico do
Banco do Estado de Sergipe (Ba-
nese). Assim como desta vez, na
ocasião foram vazados dados
cadastrais, sem a exposição de
senhas e de saldos bancários.

Inicialmente, o BC tinha di-
vulgado que o vazamento no Ba-
nese tinha atingido 395 mil cha-
ves, mas o número foi revisado
mais tarde. Por determinação da
Lei Geral de Proteção de Dados,
a autoridade monetária mantém
uma página em que os cidadãos
podem acompanhar incidentes
relacionados com a chave Pix ou
demais dados pessoais em po-
der do BC. (Agencia Brasil)

Emissões de debêntures incentivadas
batem recorde em 2021

Títulos privados isentos de
Imposto de Renda (IR) que fi-
nanciam projetos de infraes-
trutura, as debêntures incen-
tivadas, fecharam 2021 com
recorde. Depois de caírem em
2020, quando atingiram R$
28,04 bilhões em captações, os
lançamentos desses papéis so-
maram R$ 47,2 bilhões no ano
passado.

Segundo a Secretaria de Po-
lítica Econômica (SPE) do Mi-
nistério da Economia, a alta de
68,3% das emissões pode ser
explicada por causa da recupe-
ração econômica, que aumentou
o número de empreendimentos
financiados por esses instru-
mentos. O total de projetos su-
biu de 58 em 2020 para 124 em

2021, também batendo recorde.
Atualmente, existem R$

167,47 bilhões de títulos desse
tipo em circulação no mercado.
Lançadas em 2012, as debêntu-
res incentivadas permitem que
as empresas peguem dinhei-
ro emprestado de investido-
res para financiar projetos na
área  de  inf raes t ru tura  ou
projetos de invest imentos
em geral. No caso de empre-
endimentos em infraestrutu-
ra, só podem ser financiados
projetos definidos como priori-
tários conforme o Decreto
8.874, de 2016.

Os papéis têm como objeti-
vo usar o mercado financeiro
para ampliar as fontes privadas de
recursos para grandes projetos,

dependentes de financiamentos
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) por muitos anos.

Em troca do dinheiro em-
prestado pelos investidores, as
empresas pagam dos papéis a
inflação pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) mais um prêmio, atual-
mente em 5,8% ao ano, com
isenção de IR. Segundo a SPE,
os papéis em circulação têm
prazo médio de 12,5 anos, o que
significa que, depois desse pe-
ríodo, o investidor receberá
IPCA mais o prêmio.

Setores
Dos R$ 167,47 bilhões de

debêntures incentivadas em cir-

culação, R$ 149,27 bilhões fi-
nanciam empreendimentos de
infraestrutura. Os R$ 18,2 bi-
lhões restantes financiam inves-
timentos em geral. Nos papéis
relacionados à infraestrutura, os
projetos de energia foram os que
mais receberam recursos das
debêntures especiais, com R$
100,01 bilhões levantados des-
de 2012.

Em seguida, vêm os empre-
endimentos de transporte e lo-
gística, com R$ 38,21 bilhões.
O saneamento está em terceiro
lugar, com R$ 7,25 bilhões de
papéis lançados desde a criação
do mecanismo de financiamen-
to. Por fim, estão os projetos de
telecomunicações, com R$ 3,8
bilhões. (Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) publi-
cou, na edição da sexta-feira
(21) do Diário Oficial da União,
a tabela com os novos preços
mínimos de frete rodoviário. A
atualização  traz reajuste médio
de 9,64%, variando de acordo
com o tipo de carga, a quantida-
de de eixos e a caracterização da
operação de transporte como
alto desempenho.

Segundo a agência regulado-
ra, a revisão dos valores priori-
zou parâmetros mercadológicos
cuja participação no custo total
do transporte representa 80%:
preço do diesel (S10); salário
dos motoristas (variável usada
para medir o custo da mão de
obra); preço de pneus e valor de
aquisição do veículo-trator.

A ANTT informou que, para
as demais variáveis que influen-

ANTT publica tabela
com valores

atualizados de frete
rodoviário

ciam no custo de transporte, a
atualização terá como base a va-
riação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), de 5,856420%.

Cabe à ANTT elaborar a me-
todologia a ser aplicada no cál-
culo da tabela com os pisos mí-
nimos de fretes referentes ao
quilômetro rodado na realização
de frete, por eixo carregado, para
diferentes tipos de carga (geral,
a granel, frigorificada, perigosa
e neogranel).

A legislação que estabeleceu
a tabela de piso mínimo de fre-
te rodoviário determina ainda
que esta seja atualizada semes-
tralmente até os dias 20 de ja-
neiro e 20 de julho de cada
ano, ou sempre que houver os-
cilação superior a 10% no
preço do óleo diesel. (Agen-
cia Brasil)

Experiência ajudou Brasil a tomar
medidas contra inflação, diz Guedes
O Ministro da Economia,

Paulo Guedes, disse na sexta-
feira (21), durante sua participa-
ção no Fórum Econômico Mun-
dial, que a inflação será “um ver-
dadeiro problema” para o mun-
do ocidental, mas que o Brasil,
devido às experiências anterio-
res de convívio e combate a al-
tas taxas inflacionárias, foi mais
rápido que outros países no sen-
tido de adotar medidas contra a
alta de preços.

A fala do ministro foi feita
após participações de autorida-
des do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e do Banco Cen-
tral Europeu, no painel Perspec-
tivas Econômicas Globais, que
teve como tema principal a in-
fluência da pandemia no aumen-
to dos índices inflacionários.

Na avaliação da diretora de
Gestão do FMI, Kristalina Ge-
orgieva, é fundamental entender
que a inflação está mais alta e

persistente em alguns países, e
que este é “um problema espe-
cífico a cada país”. Segundo ela,
essas especificidades marcarão
o ano de 2022.

“Não será possível manter
todas as políticas em todas as
partes, o que fará o combate mais
complicado em alguns países”,
disse Georgieva.

A presidente do Banco Cen-
tral Europeu, Christine Lagarde,
acrescentou que a autoridade
monetária precisa estar atenta “às
cifras apresentadas em cada país”,
e que em muitos casos a supera-
ção e a conservação de empregos
foi subestimada, disse ela ao de-
fender atenção a problemas rela-
tivos ao mercado de trabalho.

“Na França vemos indicado-
res específicos como negocia-
ções coletivas de salários na
qual empregadores e sindicatos
levam em conta os índices de
inflação. No entanto, em outros

países não estamos vendo essas
negociações avançarem”, disse
Lagarde.

“Estávamos acostumados a
níveis baixos de inflação. E agora
temos de ver quanto isso vai du-
rar, e vai durar”, acrescentou.

Em seu discurso, o ministro
Paulo Guedes disse que “a infla-
ção será um verdadeiro proble-
ma para o mundo ocidental”,
exatamente por não estarem
acostumados a lidar com esse
tipo de problema. “O Brasil, de-
vido à experiência trágica pré-
via com inflação, se mobilizou
de forma mais rápida”, disse o
ministro.

“Meu medo agora é que a
besta está fora da garrafa [nos
países ocidentais]. Não acredi-
to que a inflação seja transitó-
ria. Penso que os elementos ad-
versos que alimentam a inflação
vão diminuir gradualmente, mas
não há mais arbitragem a ser ex-

plorada pelo ocidente. Penso
que os bancos centrais estão
dormindo enquanto dirigem.
Eles têm de ficar atento porque
a inflação será um problema real
em breve para o ocidente”, ar-
gumentou.

Referindo-se ao comentário
de Lagarde sobre os governos te-
rem de ficar atentos ao que ocor-
re no mercado de trabalho, Gue-
des lembrou que, em 2019, o
mundo estava, segundo diversas
autoridades monetárias em uma
“desaceleração sincronizada”.

“Fomos então afetados pela
covid-19 e respondemos [no
Brasil] de forma a evitar uma
grande depressão. Agora esta-
mos de volta à situação de desa-
celeração sincronizada e avanço
de economias. Mas agora a in-
flação está aí. A questão é saber
o quão transitórios são esses
fatores”, completou o ministro
brasileiro. (Agencia Brasil)



EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1092827-43.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a V 12 JEANS CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ sob nº 19.887.259/0001-24; e J.N.A COMÉRCIO E CONFEC-
ÇÃO DE ROUPAS LTDA, CNPJ sob nº 26.669.656/0001-95, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de YKK DO BRASIL LTDA para cobrança de R$39.425,26, referente as notas
e duplicatas de venda mercantil números 462970, 464513, 464895, 465165, e 461373. Estando as executadas em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam 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. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001717-20.2020.8.26.0005 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) APARECIDA DE ALMEIDA ARAÚ-
JO, Brasileira, RG 21.213.257, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por 
parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegan-
do em síntese: objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situ-
ado à Av. José Mario Donizetti Baroni, NR: 58 - Q: 24, L: 61, Itaim Paulista - Conjunto Habitacional SP (En-
costa Norte) (SH1 - PRO), São Paulo-SP, CEP 08131-030, alegando que os réus descumpriram o contrato 
entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A auto-
ra requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação propos-
ta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresen-
te resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado cura-
dor 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 13 de janeiro de 2022. 

6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0035190-07.2012.8.26.0001A MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado
de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLAVIO TADEU
MACIEL RICARTE, RG 2724376, CPF692.695.643-04 que lhe foi proposta uma ação de indenização por
danos materiais e morais por parte de RICAMBI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, alegando
em síntese, que adquiriu do réu o imóvel descrito na inicial, sendo descoberto posteriormente que sobre o
imóvel havia uma penhora oriunda de um processo da justiçado trabalho no qual o réu era parte na qualidade
de sócio, tendo o autor efetuado acordo naqueles autos para não perder o imóvel adquirido, pleiteando assim
os danos materiais suportados e o dano moral sofrido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, para que conteste a ação ou apresente resposta e não sendo contestada,
os 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-SP.

J - 21 e 22/01

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Clovis Alberto do Nascimento foi apresentado,
a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 832.494 em 13 de
agosto de 2021, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleitearam a
retificação administrativa de área dos imóveis situados na Rua Araré nºs 7, 21/21-A,
31, 75, 87, 99, 107, 131, 157, 161, 171, 179, 195 e Rua Changuá nºs 35, 45 e 55,
respectivamente matriculados sob os nºs 109.791, 45.745, 45.746, 185.379, 71.864,
130.872, 82.298, 208.702, 60.103, 231.297, 196.956, 84.192, 49.624, 89.781, 138.110,
187.047 e transcrição nº 65.439, nesta Serventia Predial. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital, pelo qual convoco os senhores proprietários e compromissários do imóvel
situado na Rua Araré nº 117, transcrito em área maior sob nº 21.780 no 1º Registro de
Imóveis da Capital e Avs 668 e 1020 (referente ao lote 06 da quadra 2-A), Espólio
de ANDREW ALLEN ROBOTTON casado com FLORENCE ELIZABETH ROBOTTON;
ERMINIA DE TONI, viúva, do lar; ANTONIETTA DE TONI, solteira; FAUSTO DE TONI
casado com SOLANGE MARIA SANTOS DE TONI, ele do comércio, ela do lar;
CARMELINA DE TONI OLIVEIRA, casada com MARIO DE SOUZA OLIVEIRA, ela do
lar, uma vez que os mesmos não foram localizados, nem mesmo seus herdeiros e/ou
inventariantes, notifico também todos os demais terceiros interessados, para, querendo,
apresentar impugnação ao presente pedido retificatório. Pelo presente edital, fica
avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da ultima publicação deste, que será levado a efeito por dois dias
consecutivos em jornal de grande circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos
de fato e de direito, contra a aludida retificação, por escrito, perante o Oficial deste
Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
MARIA DE LOURDES RAMOS, REQUERIDO POR DIRCE RAMOS THIBES - PROCESSO Nº1001581-
60.2020.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV
- Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Lopes Gomes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 07/12/2021, foi decretada
a INTERDIÇÃO de MARIA DE LOURDES RAMOS, CPF 076.879.311-49, que apresenta comprometimento
do raciocínio lógico, não conseguindo exprimir seus desejos ou necessidades, o que impossibilita de imprimir
diretrizes de vida, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Dirce Ramos Thibes. Com relação
aos limites da curatela esta só afetará os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial
de acordo com o artigo 85 da Lei 13.146/15. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de
dezembro de 2021. 22/01 e 01/02

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II  SANTO AMARO 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020759-47.2021.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a) FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER a AURORA TEREZINHA DE CAMPOS PARREIRA, CPF 163.086.858-28, RG. 19.384.924-0, que nos 
autos da ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença requerida por INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
E PESQUISA HORIZONTES S.A., foi deferida a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.923,08 (março/2012), devidamente atualizada, 
sob pena de incidência de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (artigo 523 e 
parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem 
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 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 20 de setembro de 2021. 
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Governo apresenta regras para
entrada no país durante pandemia
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TONY AUAD
e os bastidores da TV

Hoje inicio a minha coluna comentando a estreia de Fausto
Silva na Band após 34 anos de Globo, o apresentador retorna à
emissora que o projetou. Com um supersalário e estrutura no mes-
mo padrão da sua emissora e com a responsabilidade de alavancar
a audiência da Band.

Sete meses após ser retirado do ar pela Globo no Domingão a
“Turma do Faustão” volta à televisão nesta segunda-feira, às 20h30
(horário de Brasília). Com equipe de 300 funcionários, 30 bailari-
nas no palco e mais de 400 pessoas na plateia, Fausto Silva retor-
na à Band e terá a responsabilidade de levantar a audiência da
emissora no horário nobre.

A estreia de um programa diário e de estrutura grandiosa acon-
tece graças ao sucesso comercial do Faustão, apresentador que
mantém bom relacionamento com as marcas e tem poder junto ao
mercado publicitário. Antes mesmo da estreia, já havia fila de anun-
ciantes interessados em espaços da sua atração.

A coluna teve a informação que o salário de Fausto Silva na
Band fique em torno de R $2,5 milhões, valor que pode variar de
acordo com as ações de merchandising que forem feitas. Na Glo-
bo, onde ficou de 1989 a 2021, ele tinha status de comunicador
mais bem pago da televisão brasileira e chegou a faturar mais de 5
milhões por mês.

Em um spoiler de 45 minutos do novo programa durante um
especial exibido no Réveillon, a Band demonstrou que investiu
alto em tecnologia para ter um cenário do tamanho da importância
do apresentador veterano.. O local conta com a realidade aumen-
tada, telão de cinco metros de altura, chão de Led e equipamentos
usados em eventos como Super Bowl e NBA.

O programa terá dois coapresentadores, a experiente Anne
Lotermann que deixou a previsão do tempo no “Jornal Nacional
e o filho de Faustão,  João Guilherme Silva. Eles veem para cola-
borar com o apresentador dentro dessa programação de dez ho-
ras (Por Semana).  Estarão ali para ajudar na condução do pro-
grama, dando opinião, informações, trazendo conteúdos e atra-
ções.

Ex bailarinas do Domingão, Daiane de Paula e Carolina Miarelli
terão o cargo de “Repórteres da Galera”. Elas vão interagir com a
plateia, receber as Caravanas e mostrar curiosidades dos bastido-
res em conteúdos exclusivos para online. Já Jaqueline Ciocci fará
reportagens externas sobre assuntos variados.

A programação seguirá uma forma diferente:
Segunda-Feira - “Pizzaria do Faustão”
Artistas e personalidades se reúnem para conversar enquanto

comem Pizzas, algo que era fato no antigo “Domingão” com o
nome Pizza do Faustão, onde o palco será transformado numa
típica Vila Italiana.

Terça-Feira  - “Grana ou Fama”
Vai funcionar como um programa de calouros, e que artistas

vão ter a oportunidade de mostrar talentos em áreas diferentes
podendo ganhar de R$ 25 mil a R$100 mil e o quadro
“Desbravadores”  onde os biólogos João Paulo Krajewski e Ro-
berta Bonaldo vão viajar pelo mundo e mostrar curiosidades da
natureza.

Quarta-Feira - “Dança das Feras”
Ao contrário da “Dança dos Famosos” que Faustão consa-

grou na Globo, o novo quadro terá apenas dançarinos profissio-
nais, que vão encarar em uma competição semanal para saber quem
são os melhores do país.

Quinta-Feira - “Esta é Sua Vida”
Um novo “Arquivo Confidencial” , com homenagens para ar-

tistas e personalidades da TV, da música, do jornalismo e do es-
porte. No quadro, anônimos vão mostrar exemplos de vida inspi-
radores. Também na Quinta - Feira o quadro ”Na Pista do Suces-
so” toda semana os artistas se enfrentarão para descobrir qual o
nome da música apresentada.

Sexta-Feira - “Churrascão do Faustão” 
Esportistas, cantores e humoristas vão dar o pontapé inicial

para o final de semana, e os telespectadores poderão fazer parte
desta festa.

A programação da semana promete e a disputa pela audiência
será acirrada até porque Faustão é querido e a Rede Bandeirantes
é a bola da vez para voltar a ser uma emissora competitiva.

Frase Final: A Mudança de Vida, Nos Capacita para o Sucesso. 

Portaria Interministerial
666, publicada no Diário
Oficial da União da sexta-
feira (21), estabelece restri-
ções, medidas e requisitos
excepcionais e temporários
para entrada no país duran-
te pandemia.

A entrada é autorizada
desde que o viajante apresen-
te à companhia aérea respon-
sável pelo voo, antes do em-
barque, documento que com-
prove resultado negativo (ou
não detectável) em teste de
antígeno contra covid-19. Tes-
te deverá ter sido feito até 24
horas antes do embarque.
Também será aceito teste la-
boratorial RT-PCR, feito até
72 horas antes da viagem.

Nos casos de voo com co-
nexões ou escalas, em que o
viajante permaneça em área
restrita do aeroporto, prazos
considerados são os de embar-
que no primeiro trecho da via-
gem.

Nos voos com conexões ou
escalas em que o viajante não
permanecer em área restrita
do aeroporto (ou faça migra-
ção, que ultrapasse os prazos

previstos dos testes), “deverá
ser exigido documento com-
probatório da realização de
novo teste, RT-PCR ou antí-
geno, com resultado negativo
ou não detectável para coro-
navírus SARS-CoV-2 (covid-
19),  no check-in de embar-
que para o Brasil”, diz a por-
taria.

Também será necessário
apresentar – à companhia
aérea responsável pelo voo
até 24 horas antes do em-
barque –, comprovante im-
presso ou em meio eletrôni-
co do preenchimento da
Declaração de Saúde do Vi-
ajante (DSV). Nela, ele de-
verá manifestar concordân-
cia sobre medidas sanitári-
as que deverão ser cumpri-
das durante o período em que
estiver no país.

Outro documento a ser
apresentado antes do embar-
que é o comprovante de vaci-
nação, impresso ou em meio
eletrônico.

A portaria, no entanto, pre-
vê situações em que a apre-
sentação do comprovante de
vacinação será dispensada. É

o caso de viajantes com con-
dição de saúde que contrain-
dique a vacinação, “desde que
atestada por laudo médico”;
de pessoas não elegíveis para
vacinação em função da ida-
de; em virtude de questões hu-
manitárias; passageiros prove-
nientes de países com baixa
cobertura vacinal, conforme di-
vulgação do Ministério da Saú-
de em seu site; e brasileiros e
estrangeiros residentes no ter-
ritório brasileiro que não este-
jam completamente vacina-
dos.

De acordo com as regras,
viajantes dispensados do com-
provante de vacinação deve-
rão, ao ingressar no país, fa-
zer quarentena de 14 dias na
cidade de destino final, con-
forme endereço registrado na
Declaração de Saúde.

A quarentena só termina-
rá após resultado negativo de
RT-PCR ou teste de antíge-

no, realizado em amostra co-
letada a partir do quinto dia de
quarentena, “desde que o via-
jante esteja assintomático”.

Tripulantes de aviões de-
verão apresentar comprovan-
te de vacinação, impresso ou
em meio eletrônico.  No
caso de tripulantes não va-
cinados (ou que não esti-
verem completamente va-
cinados), deverão cumprir
protocolos  especí f icos ,
conforme detalhado em ane-
xo específico da portaria.

A portaria inclui também
procedimentos de entrada no
país por via terrestre (rodovi-
as e ferrovias). Nesses casos,
os viajantes de procedência
internacional deverão apre-
sentar comprovante de vaci-
nação no embarque e nos pon-
tos de controle terrestres.

A exigência de apresenta-
ção de comprovante de vaci-
nação não será necessária em

situações similares às descri-
tas para os casos de viajantes
que ingressam no país por
meio aéreo.

A portaria, no entanto,
acrescenta que, no caso de re-
sidentes fronteiriços em cida-
des-gêmeas, será autorizada a
entrada mediante apresenta-
ção de documento de residen-
te fronteiriço ou outro com-
provante dessa condição,
“desde que seja garantida re-
ciprocidade no tratamento ao
brasileiro pelo país vizinho”.

Também será dispensada
apresentação de comprovan-
te vacinal de trabalhadores
de transporte de cargas, in-
cluídos motorista e ajudan-
te, “desde que esses traba-
lhadores comprovem adotar
equipamentos de proteção
individual e medidas para
mitigação de contágio indica-
das pela Anvisa”.

A portaria autoriza o

“transporte aquaviário de pas-
sageiros, brasileiros ou estran-
geiros, exclusivamente nas
águas jurisdicionais brasileiras,
de embarcações de cruzeiros
marítimos”, condicionado à
“edição prévia de documento
pelo Ministério da Saúde, que
deve dispor sobre cenário
epidemiológico, definição das
situações consideradas sur-
tos de Sars-Cov-2 (covid-19)
em embarcações e condi-
ções para cumprimento da
quarentena de passageiros e
de embarcações”.

A operação de embarca-
ções com transporte de pas-
sageiros nos portos nacionais
é condicionada à edição de
um Plano de Operacionaliza-
ção no âmbito do município
e do estado. As condições
sanitárias para o embarque
e desembarque serão defini-
das em ato específico da An-
visa. (Agencia Brasil)

Ministério faz vacinação contra
 a covid-19 na região Norte

O Ministério da Saúde pro-
move, neste sábado (22), ação
de estímulo à vacinação con-
tra a covid-19 na região Norte
do Brasil. A iniciativa aconte-
ce em sete estados da região,
simultaneamente, à partir das
11 horas (horário de Brasília).

Além de estimular a popu-
lação do Acre, Amapá, Amazo-
nas, Pará, Rondônia, Roraima
e Tocantins a completar o ci-
clo de imunização contra o
novo coronavírus, a iniciativa
também promoverá a realização
de testes como forma de iden-

tificar novos casos da doença.
As autoridades sanitárias

recomendam que as pessoas
com mais de 18 anos de idade
que receberam as vacinas da
Pfizer, Astrazeneca e Corona-
vac tomem uma dose de refor-
ço quatro meses após a última
dose do esquema vacinal pri-
mário. A vacina a ser utilizada
para a dose de reforço deve ser,
preferencialmente, da platafor-
ma de RNA mensageiro (Pfizer/
Wyeth). Na falta deste imuni-
zante, podem ser usadas as
vacinas de vetor viral (Janssen

ou AstraZeneca), independen-
temente do esquema vacinal
primário.

Segundo o ministério, a
maior região do país em termos
territoriais foi escolhida em ra-
zão de contar com cerca de 15
milhões de pessoas acima de
12 anos aptas a receberem as
vacinas e por fazer fronteira
com outros países. De acordo
com a pasta, aproximadamente
1,8 milhão de pessoas da região
podem tomar a dose de reforço
ainda este mês.

“Todos nossos esforços

estão voltados em ampliar a co-
bertura da segunda dose e da
dose de reforço. Mesmo com a
estrutura poderosa do SUS
[Sistema Único de Saúde], a
região é um desafio por ter di-
mensões continentais e áreas
remotas”, destacou, em nota,
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, que participará, pre-
sencialmente, da mobilização
em Manaus, enquanto os se-
cretários nacionais de Saúde
representarão a pasta nas ou-
tras seis capitais. (Agencia
Brasil)

Desempenho do varejo deve ser
negativo no 1º trimestre, diz Ibevar

O desempenho do varejo na-
cional deve ser negativo no pri-
meiro semestre deste ano na
comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado, de acordo
com levantamento feito pelo
Instituto Brasileiro de Executi-
vos de Varejo e Consumo (Ibe-
var), sobre as vendas no perío-
do. Segundo dados da pesqui-
sa de intenção de compra, as
projeções do varejo ampliado in-
dicam queda de 2,22% para o pri-

meiro trimestre de 2022, em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado. Já em comparação ao
trimestre anterior, observa-se
baixa de 0,35%.

De acordo com a pesquisa
essa queda deve ser sustentada
pelas categorias de materiais de
construção (-5,05%); móveis e
eletrodomésticos (-3,73%); es-
critório, informática e comunica-
ção (-3,61%); combustíveis e lu-
brificantes (-2,56%); livros, jor-

nais, revistas e papelaria (-
0,88%) e hipermercados e super-
mercados (-0,58%).

Segundo o economista e pre-
sidente do IBEVAR, Claudio Fe-
lisoni de Angelo, esse resultado
é um importante alerta para a eco-
nomia brasileira, já que a queda
está associada ao aumento da
taxa de juros básica do país, a
inflação e a deterioração do po-
der de compra do consumidor.

“No ano passado, a inflação

alcançou a casa dos dois dígitos,
o que influenciou negativamen-
te o crescimento sustentável do
consumo. Além disso, com o
movimento ascendente das taxas
de juros do país, em conjunto
com a recuperação limitada do
emprego, o varejo brasileiro deve
contrair. Ou seja, os resultados
em 2022 apontam para uma redu-
ção das vendas, em comparação
ao ano anterior “, analisou Feli-
soni. (Agencia Brasil)

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 (Matriz) - NIRE 35.300.006.658
CNPJ/MF nº 60.665.981/0004-60 (Filial) - NIRE 35.901.939.195

Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 20 de Outubro de 2021

Data, Hora e Local: Realizada em 20 de outubro de 2021, às 11:00 horas, no escritório administrativo da 
União Química Farmacêutica Nacional S.A. (“Companhia”), na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800,  
16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP. 05676-120, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em 
vista a presença da totalidade dos membros da diretoria da Companhia. Presença: Presentes todos os 
membros da diretoria da Companhia. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando de Castro 
Marques e Secretariada pela Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração 
do endereço da filial de CNPJ 60.665.981/0004-60 e NIRE 35.901.939.195. Deliberações: Dando início aos 
trabalhos da presente Reunião de Diretoria, o Presidente da Mesa fez ampla exposição da situação da 
sociedade e da necessidade de alterar os endereços das filiais de CNPJ nº 60.665.981/0004-60, NIRE 
35.901.939.195, de: “Avenida Ibirama, 518, Edifício 471 (parte 2), Armazem 441 (Corredor 31 - frente) e 
Bloco 402 (sala 36), Parque Industrial Daci, Taboão da Serra - SP, CEP 06785-300.” para: Avenida Ibirama, 
518, prédio 471 (parte), prédio 441 (parte) e prédio 472 (parte), Parque Industrial Daci, Taboão da Serra - SP, 
CEP 06785-300. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, 
foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta 
lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é 
cópia fiel daquela transcrita em livro próprio. São Paulo, 20 de outubro de 2021. Mesa: Fernando de Castro 
Marques - Diretor Presidente; Dra. Juliana Olivia F. L. S. Martins - Secretária. Membros da Diretoria: 

Fernando de Castro Marques - Diretor-Presidente; Paula Melo Suzana Gomes - Diretora Vice-Presidente; 
Sérgio Eduardo Aparecido Costa Freire - Diretor; José Luiz Junqueira Simões - Diretor Vice-Presidente; 
Vagner Nogueira - Diretor Vice-Presidente. JUCESP nº 23.216/22-0 em 13/01/2022. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

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 09A5-266E-C855-D1A5.
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Isec Securitizadora S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 21ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 21ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), sociedade 
por ações, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRA”, 
“Titulares dos CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 10 de 
fevereiro de 2022, às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos 
termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 16.3.1 do Termo de Securitização da Emissão celebrado em 03 de 
novembro de 2020, (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a. Concessão de dispensa prévia (waiver) ao 
cumprimento, pela Devedora, dos índices fi nanceiros descritos na cláusula 10.5.2 (iv), do Termo de Securitização, 
quais sejam, (i) o resultado da divisão entre a Dívida Líquida e o EBITDA ser inferior a 3,50 vezes e (ii) o resultado 
da divisão entre o EBITDA e a Despesa Financeira Líquida ser superior a 3,00 vezes, sendo certo que a Devedora 
permanecerá responsável pela obrigação de entrega das demonstrações fi nanceiras anuais auditadas e consolidadas 
referente ao exercício de 2021 ao Agente Fiduciário, em até 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação; b. 
Em decorrência do item (a) acima e, em caso de aprovação, aprovar o pagamento de waiver fee pela Devedora aos 
Titulares dos CRA correspondente ao percentual de 1% (um por cento) sobre o saldo devedor dos CRA atualizado 
até a data da realização da Assembleia; e c. Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar 
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado 
nos itens acima. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível 
(i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de 
Titulares dos CRA que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 
da respectiva Série, conforme cláusula 16.5. do Termo de Securitização. As deliberações serão tomadas em primeira 
convocação por Titulares dos CRA, que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 
votos de CRA em Circulação da respectiva Série presentes à Assembleia, conforme cláusula 16.9.2.2 do Termo de 
Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora, qual seja, gestao@
virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para o endereço eletrônico agentefi duciario@
vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias corridos antes da realização da Assembleia, podendo ser 
encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento 
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação 
do Titular dos CRA; (c) quando for representado por procurador, tão somente a procuração com poderes específi cos 
para representação do Titular dos CRA na Assembleia, obedecidas as condições legais; e (d) manifestação de voto, 
conforme abaixo. Os Titulares dos CRA poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de 
ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia 
ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A 
Emissora disponibilizará previamente modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à 
distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos 
Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e 
assinada pelo Titular do CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados 
digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser preferencialmente enviada com a antecedência acima mencionada, 
e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/
ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes de representação; Conforme art. 7º da ICVM 625, 
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. Para todos os fi ns e efeitos, 
as expressões e termos defi nidos iniciados em letra maiúscula que não tenham seu signifi cado indicado neste edital 
terão o signifi cado a eles atribuído no Termo de Securitização. 

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação Para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis

do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 12ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. 
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversifi cados da 1ª, 2ª 
e 3ª Séries da 12ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissora (“Termo de Securitização”, 
“Emissão e “CRA”, respectivamente), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
Emissão (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se realizar, 
em primeira convocação, no dia 14 de fevereiro de 2022, às 14hs de forma exclusivamente digital, inclusive 
para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade 
de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 
625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na 
Ordem do Dia: (i) Aprovar a não liquidação do Patrimônio Separado dos CRA, na forma das cláusulas 6.3 e 10.1, 
item (vii) do Termo de Securitização, em razão da inobservância do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a 
formalização, pela Emissora, do aditamento ao Termo de Securitização, tendo em vista a utilização dos recursos 
existentes na Conta Emissão para a aquisição de novos Direitos Creditórios do Agronegócio a fi m de vinculá-los 
aos CRA, em substituição aos lastros quitados, observando os critérios dispostos na Cláusula Sexta – Da Renovação 
(“3º Aditamento para formalização dos Novos Direitos Creditórios – Lastro”); (ii) Em caso de aprovação do item 
(i) acima, ratifi car utilização, pela Emissora, dos recursos existentes na Conta Emissão para a aquisição de novos 
Direitos Creditórios do Agronegócio, que foram vinculados aos CRA em montante e prazo compatíveis para o 
pagamento do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração dos CRA, em substituição aos lastros quitados, 
observando os critérios dispostos na Cláusula Sexta (Da Renovação) do Termo de Securitização e aprovar a concessão 
de prazo adicional de 15 (quinze) dias, contados da aprovação em Assembleia, para celebração do 3º Aditamento 
para formalização dos Novos Direitos Creditórios – Lastro; (iii) a ratifi cação da substituição da PLANETASERV 
ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira LTDA.), sociedade 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 
04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela 
PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, realizada em 01 de janeiro de 2022, a qual 
assumiu todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de 
Direitos Creditórios do Agronegócio e Cobrança Extrajudicial de Direitos de Crédito Inadimplidos e outras Avenças 
(“Contrato de Cobrança Extrajudicial”), celebrado entre a Emissora, o Agente de Cobrança Extrajudicial e a Nufarm 
Indústria Química e Farmacêutica S.A. (“Nufarm”) no âmbito da Emissão, bem como dos seus atos praticados até 
a data da Assembleia; (iv) autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizar a alteração dos 
documentos da operação, conforme pertinência, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na 
presente assembleia.  Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles 
Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente 
Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização 
da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular dos CRA; e (c) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas 
as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à 
realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, 
bem como a participação e o voto à distância durante a Assembleia por meio da plataforma acima informada. O 
titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto 
com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@
grupogaia.com.br e assembleia@pentagonotrustee.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma 
equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 
625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que 
não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da 
Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima 
detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio 
do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser 
realizado pelo presidente da mesa, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou 
plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de 
presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. 
A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no 
ínterim da presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 20 de janeiro de 2022.  Planeta Securitizadora S.A.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉRODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na Rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob o
nº 490.206, em 26/08/2021, o instrumento público de ata notarial escritura
declaratória de 02 de fevereiro de 2021 (Livro 1350, páginas 243/256) da
29ª Tabeliã de Notas desta Capital, da qual SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA
E FLORESTAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.871.779/0001-42,
com sede nesta Capital, na Avenida Higienópolis  nº 604, conjunto 1, térreo,
Bairro Higienópolis,objetivando oUSUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do
APARTAMENTO nº 51, localizado no 5º pavimento do EDIFÍCIO
PARIOLI, situado na Avenida Higienópolis nº 604, no 11º Subdistrito
– Santa Cecília,objeto da matrícula nº 11.611,neste Serviço Registral.
Em observância à previsão legal contida no $ 4º do artigo 216-A, da Lei
Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei Federal 13.465, de 11/07/2017, e nos
itens 416 e 425.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, deste Estado, e, ainda, Nos termos do Provimento nº 65
do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a advertência de que a não
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da
usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo 16, que diz:- “os terceiros
eventualmente interessados poderão manifestar-se no prazo de
15 dias após o decurso do prazo do edital publicado”, fica ele por
este Edital INTIMADO da existência do referido processo, franqueando-
lhe a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, de segunda a
sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter maisamplos
esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,
processada nos termos da legislação vigente, acima mencionada,a qual
poderá se manifestar em 15 (quinze) dias contados da data da
publicação deste Edital.E para que chegue ao conhecimento de terceiros
eventualmente interessados e não venham de futuro alegar ignorância,
expede-se o presente edital que será publicado em um dos jornais de
maior circulação da Comarca de São Paulo.São Paulo,21 de janeiro de
2022.O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva). 22/01 e 05/02/22

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉRODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob o
nº 489.165,em05/08/2021,o instrumento público de ata notarial escritura
declaratória de 02 de fevereiro de 2021 (Livro 1350, páginas 231/241) do
29ª Tabeliã de Notas desta Capital, da qual SANTA LUIZA AGROPECUÁRIA
E FLORESTAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.871.779/0001-42,
com sede nesta Capital, na Avenida Higienópolis  nº 604, conjunto 1, térreo,
Bairro Higienópolis,objetivando oUSUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do
APARTAMENTO nº 42, no 4º pavimento do EDIFÍCIO PARIOLI, situado
na Avenida Higienópolis n 604,objeto da matrícula nº 11.610,neste
Serviço Registral. Em observância à previsão legal contida no $ 4º do
artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei Federal 13.465,
de 11/07/2017, e nos itens 416 e 425.1 doCapítulo XX das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e, ainda, Nos
termos do Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de
reconhecimento extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo
16, que diz:- “os terceiros eventualmente interessados poderão
manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do
edital publicado”, ficaelepor este Edital INTIMADOda existência do
referido processo, franqueando-lhe a possibilidade de comparecer a este
Serviço Registral,desegunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00
horas, a fim de obter maisamplos esclarecimentos acerca da
presenteUSUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,processada nos termos da
legislação vigente, acima mencionada,a qual poderá se manifestar em
15 (quinze) dias contados da data da publicação deste Edital.E para
que chegue ao conhecimento de terceiros eventualmente interessados e
não venham de futuro alegarignorância,expede-se o presente edital que
será publicado em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São
Paulo.São Paulo,21 de janeiro de 2022.O Oficial (Jersé Rodrigues
da Silva). 22/01 e 05/02/22

R046 Rio de Janeiro
Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 25.142.831/0001-29 - NIRE 35.300.505.620

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Em 28/12/21, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: 

Convocação dispensada em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade das ações de 

emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos 

presentes: (i) O aumento do capital social da Companhia em R$ 14.329.952,40, mediante a emissão de 

01 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R$ 14.329.952,40 

integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de R$ 500,00 para  

R$ 14.330.452,40 dividido em 501 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, 

que farão jus aos mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal de emissão da Companhia, com expressa anuência dos acionistas, foram totalmente subscritas 

por Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia. (ii) Em razão da deliberação 

tomada acima, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte 

e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital social é  

R$ 14.330.452,40 dividido em 501 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata 

é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Kenneth Aron Wainer - 

Presidente e Giuliano Taschetti Ricci - Secretário. Acionistas: Breof Empreendimentos Residenciais 

II Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer, Breof Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe 

Abbud e Kenneth Aron Wainer e Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, 

p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. 

JUCESP nº 4.255/22-7 de 11/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

R046 Rio de Janeiro
Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 25.142.831/0001-29 - NIRE 35.300.505.620
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Em 27/12/21, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia. Ordem 
do Dia e Deliberações: As acionistas, aprovaram, sem ressalvas: (i) a alteração do tipo das debêntures 
objeto da 1ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações para Debêntures Conversíveis 
em Ações, com a consequente celebração do 3º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Companhia, com a finalidade de refletir a alteração 
deliberada. Sendo assim, as Debêntures poderão ser convertidas em ações ordinárias da Companhia/
Emissora, nominativas e sem valor nominal, e terão as mesmas características e condições e gozarão dos 
mesmos direitos e vantagens das demais ações ordinárias de emissão da Emissora, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, sujeitas às condições estabelecidas. (ii) aprovar a alteração do Título, do Preâmbulo 
e das cláusulas 2, 5.11 e 7.1.1 da Escritura da 1ª Emissão que, devidamente adaptadas, passaram a vigorar 
com a seguinte redação: Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos, da R046 Rio de Janeiro Empreendimentos e Participações S.A. Pela presente 
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da R046 Rio de Janeiro 
Empreendimentos e Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”): 2. Requisitos: A 1ª emissão de 
debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Emissora (“Debêntures”), 
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, 
nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”, e 
“Emissão” ou “Oferta”), será realizada com observância dos requisitos abaixo indicados: 5.11 Amortização 
e Conversibilidade: 5.11.1 Na Data de Emissão as Debêntures eram “simples”, não conversíveis em ações 
de emissão da Emissora. A partir de 27/12/21, as Debêntures são conversíveis em ações de emissão da 
Emissora. 5.11.2 Na hipótese de amortização extraordinária parcial das Debêntures, no montante de 
R$ 4.943.883,00 as Debêntures poderão ser convertidas, a exclusivo critério da Debenturista, em ações 
ordinárias da Emissora, nominativas e sem valor nominal da Emissora e terão as mesmas características e 
condições e gozarão dos mesmos direitos e obrigações das demais ações ordinárias de emissão da 
Emissora, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sujeitas às condições estabelecidas abaixo. 
5.11.3 As Debêntures serão conversíveis em 01 nova ação ordinária, equivalente a 0,2 % do capital social 
da Emissora nesta data, nos termos da Cláusula 5.11.1 acima. 5.11.4 No momento em que a Debenturista 
decida exercer a conversão das Debêntures (“Optante pela Conversão”), deverá enviar uma notificação para 
o Escriturador com a finalidade de informar o exercício da conversão (“Notificação de Conversão”). A 
Optante pela Conversão deverá enviar uma cópia da Notificação de Conversão ao Agente Fiduciário, à 
Emissora e a B3, para que se inicie o processo de conversão, respeitados os prazos e procedimentos 
constantes na presente Escritura e das normas vigentes cabíveis. 5.11.5 Para fins desta Escritura será 
considerada como data de conversão das Debêntures o terceiro dia útil subsequente à data do protocolo da 
Notificação de Conversão, nos termos da Cláusula 5.11.3 acima (“Data de Conversão”). 5.11.6 A Emissora 
deverá tomar todas as medidas necessárias para a formalização da conversão das Debêntures em ações, 
incluindo, mas não se limitando, (i) a qualquer ato societário exigido para a emissão de novas ações; (ii) ao 
registro das novas ações no Livro de Registro de Ações ou nas instituições prestadoras de serviços de 
escrituração das ações, conforme aplicável; (iii) ao envio dos documentos que comprovem o cumprimento 
dessas obrigações aos Debenturistas; (iv) se necessário for, a obtenção de qualquer consentimento, 
aprovação ou autorização, prévio ou subsequente, de qualquer indivíduo, pessoa jurídica, juízo ou 
Autoridade Governamental, para a implementação da conversão das Debêntures em ações da Emissora. 
5.11.7 A conversão das Debêntures em ações não importará em direito de preferência para os acionistas da 
Emissora, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. 5.11.8 As 
medidas necessárias informadas na Cláusula 5.11.5 serão tomadas em até 15 dias úteis da Data da 
Conversão. 5.11.9 A Ata de Assembleia Geral Extraordinária que aprovar o aumento do capital da Emissora 
em decorrência da conversão das Debêntures em ações deverá ser protocolada no prazo de 30 dias 
subsequentes à efetivação do aumento, nos termos do inciso III e do parágrafo primeiro do artigo 166 da Lei 
das Sociedades por Ações. 7. Características da Oferta: 7.1 Colocação e Procedimento de Distribuição: 
7.1.1 As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos 
da Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de colocação, para totalidade das Debêntures, com a 
intermediação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador 
Líder”), para o Valor Total da Emissão, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 1ª Emissão da R046 Rio de Janeiro 
Empreendimentos e Participações S.A.” (“Contrato de Distribuição”), a ser celebrado entre a Emissora e o 
Coordenador Líder. (iii) aprovar a celebração do 3º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
Emissão para refletir as alterações elencandas acima. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos 
termos da lei. Assinaturas: Mesa: Kenneth Aron Wainer - Presidente e Giuliano Taschetti Ricci -  
Secretário. Acionistas: Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e 
Kenneth Aron Wainer e Breof Partners Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP 
nº 1.278/22-8 em 06/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cyrela Portugal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 07.545.084/0001-98 - NIRE 35.220.086.701

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.01.2022, às 8hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º Andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira De Carvalho Corti, Secretária: Si-
grid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 11.000.000,00, conside-
rados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamen-
to de 11.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreen-
dimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de ca-
pital excessivo. Dessa forma, o capital social passa de R$ 25.252.058,00 para R$ 14.252.058,00. 2. Autorizar os admi-
nistradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.01.2022. Mesa: Ra-
faella Nogueira De Carvalho Corti - Presidente; Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócia: Cyrela Brazil 
Realty S/A Empreendimentos e Participações - Rafaella Nogueira De Carvalho Corti e Sigrid Amantino Barcelos

Dona Margarida II Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ 17.610.283/0001-96 - NIRE 35227296272

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.01.2022, às 08hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, sala 01 - parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino 
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.500.000,00, considerados excessivos 
em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 2.500.000 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e 
Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. 
Dessa forma, o capital social passa de R$ 4.229.949,00 para R$ 1.729.949,00. 2. Autorizar os administradores a 
assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.01.2022. Mesa: Celso Antonio 
Alves - Presidente; Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos 
e Participações - Celso Antonio Alves - Sigrid Amantino Barcelos.

Flamingo - Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 07.981.901/0001-50 - NIRE 35220616891

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.01.2022, 08hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. De-
liberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.000.000,00, considerados excessivos em relação ao 
objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.000.000 de quotas, com 
valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual re-
ceberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. Dessa forma, o capital 
social passa de R$ 12.593.215,00 para R$ 9.593.215,00. 2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e fi r-
mar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.01.2022. Mesa: Celso Antonio Al-
ves - Presidente e Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos 
e Participações por Celso Antonio Alves - Diretor e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

Living Colombo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 17.579.169/0001-40 - NIRE 35227264966

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.01.2022, às 08 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, sala 01 – parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino 
Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. A redução do capital social em R$ 2.000.000,00, considerados excessivos em 
relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 2.000.000 de 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e 
Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. 
Dessa forma, o capital social passa de R$ 3.898.243,00 para R$ 1.898.243,00. 2. Autorizar os administradores da 
Sociedade a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.01.2022. 
Mesa: Celso Antonio Alves - Presidente, Sigrid Amantino Barcelos - Secretária. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A 
Empreendimentos e Participações - Celso Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 0086500-36.2018.8.26.0100. O Doutor CARLOS EDUAR-
DO BORGES FANTACINI, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a HELSON SILVA TERRA (CPF. nº 099.711.238-78), ALL NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ.
nº 10.391.658/0001-25); OCTONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA � EPP (CNPJ. nº 07.907.115/0001-03), que
expedido nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa OPTIMUS
PRIME TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA; bem como a DESCONSIDERAÇÃO INVERSA das
empresas ALL NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA; e OCTONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA � EPP,
ajuizado por PRINTER FACILITIES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, foi
determinada a citação dos supramencionados em lugar ignorado, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
manifestem-se sobre o presente incidente, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil. No caso de revelia,
será nomeado curador especial (art. 257, IV, 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 10 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1034134-37.2017.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edifício Imperial, na pessoa do sindico, Daniel Dhelomme
Júnior, Julia Dhelomme, Fernando Dhelomme, Taufica Dhelomme, Decio Franchini, Elisa Lelly Wolfeberg Franchini,
Waldemar Alves Ferrari, Waldemar Ferrari, Ivone Ferrari, Sociedade Civil Edifício Imperial, Cecília Dhelomme Giorgi,
Heloisa Dhelomme Junqueira de Oliveira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcelo Coelho da Costa Ignacio ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
declaração de domínio sobre Rua Rocha, 464, apto. 503, localizado no 6º pavimento ou 5º andar, do Edifício Imperial,
São Paulo-SP, CEP: 01330-000,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.

DITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1042852-18.2020.8.26.0100. 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) Manuel Brás Fernandes, Antônio Manoel Lopes, Lídia do
Nascimento Lopes, Lidia Lopes Machado Nouhi, Idalina Lopes de Souza, Nelcy Fagundes de Souza, Alzira Lopes da
Costa, Alberto Ferreira da Costa, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Ana Maria Borges Zagatti ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de
domínio sobre Avenida Cruzeiro do Sul, 100 e Rua Afonso Arinos, 61 e 69, Canindé, São Paulo-SP, CEP:03033030,
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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006412-79.2021.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO
HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA CAROLINA GALVÃO DE
AGUIAR, CPF 027.407.544-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida
por Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC. Encontrando-se a parte requerida 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 o
débito devidamente atualizado, 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 30 de novembro de 2021.         22 e 25.01

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS - Processo – nº 0220590-93.2009.8.26.0100, A Dr.ª ANA
LUCIA SCHMIDT RIZZON, MM. Juíza de Direito da 15ª Vara Cível Do Foro Central/SP, na forma da Lei,
etc... Faz saber a BLZ INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 06.235.356/0001-90, JAQUELINE DA
SILVEIRA CARVALHO CPF: 517.007.270-97, RODRIGO DA SILVEIRA CARVALHO CPF: 000.650.580-87,
que SCOPINO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ/MF sob n° 09.375.612/0001-33, ajuizou em
seu desfavor Ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, objetivando indenização de R$ 64.484,86
(Novembro/2009), em razão de apropriação indevida pelas rés do referido valor, conforme consta nos autos.
Estando o(s) Requerido(s) em local ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias afluir após a prazo de
20 dias supra, para apresentar defesa; e nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. O
presente será afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 22 De Agosto de 2018. 22 e 25/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0143392-82.2006.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA MARTINS
DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vanderlei da Conceição CPF: 300.525.378-38 e Marcelo
Shiraishi CPF: 268.887.898-02, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial requerida por Mosteiro
de São Bento de São Paulo, foi deferida a intimação do bloqueio realizado sobre a quantia de R$ 462,47 de
Marcelo Shiraishi e R$ 23,96 de Vanderlei da Conceição, pelo sistema SISBAJUD (fls. 567/569 dos autos).
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que no prazo de 5 dias,
nos termos do Art. 854 § 3º do CPC , a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação, sob pena de ser
convertido em penhora e levantamento do valor. 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 dezembro de 2021.   22 e 25/01

EDITAL DE INTIMAÇÃO � CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0000286-34.2021.8.26.0004. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Itaú Unibanco S.A. Executado: Vieira & Cia Ltda - ME e outro. EDITAL
DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000286-34.2021.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIEIRA & CIA
LTDA - ME, CNPJ 02.211.110/0001-28 e ULISSES SOARES VIEIRA, Brasileiro, Empresário, CPF 043.631.748-62, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Itaú Unibanco S.A.. 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, paguem a quantia de R$ 111.341,90 (dezembro
de 2020), 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). Ficam cientes, 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 os executados,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, suas impugnações. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de
2021.                                                                                                                                                                         22 e 25  / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0010022-14.2010.8.26.0020. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: José Correia Lopes. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0010022-14.2010.8.26.0020. A MM. Juiza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do
Ó, Estado de São Paulo, Dra. PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Raul Correia Lopes, CPF
085.642.658-00, que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 80.425,78 (março/2019),
representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal sem Seguro Prestamista n° 155.664.141. Estando o executado
em lugar ignorado, expede-se edital de CITAÇÃO, 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% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de
2021.                                                                                                                                                                      22 e 25  / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0713749-66.2012.8.26.0020. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de
Serviços. Requerente: Fundacao Sao Paulo. Requerido: Luiz Carlos de Queiroz e outro. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0713749-66.2012.8.26.0020. A MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Luiz Carlos de Queiroz, CPF 057.174.498-55, que Fundação São Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 58.144,13
(fev/2019), decorrente do Contrato para concessão de bolsa de estudo reembolsável, através do Contrato de
Outorga de Bolsa Restituível. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-
se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2021.
22 e 25  / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001199-29.2013.8.26.0020. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo. Executado: Guardiões Sistemas de Segurança e Serviços
Empresariais Ltda. - ME e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001199-29.2013.8.26.0020. O MM.
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. GUILHERME FERFOGLIA
GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GUARDIÕES SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
- ME, CNPJ 10.289.355/0001-04 e Aline Nascimento Lima, CPF 371.018.638-25, que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe
ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 29.067,23 (dez/2013), representada pela Cédula de Crédito Bancário -
Empréstimo Capital de Giro n° 1592-04072-04. Estando as coexecutadas em lugar ignorado, expede-se edital de CITAÇÃO, para
que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio,
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e Publicado. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2021.                                                         22 e 25  / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001258-16.2014.8.26.0009. A MMa. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a ANGLOFIRM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP, CNPJ 64.760.564/0001-05 e RODOLFO FALCÃO DE
SOUZA - ME, CNPJ 13.315.843/0001-29, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de SPEEDY CRED FOMENTO
MERCANTIL LTDA, visando ao recebimento da quantia de R$ 2.300,00 (original), representada pelo cheque nº 850028, Banco
001, Agencia 3417, Conta Corrente 388080-5, emitido em 21/06/2012, valor R$ 2.300,00, devolvido pelas alíneas 22. Encontran-
do-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada 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, efetue o pagamento da quantia especificada,
devidamente atualizada e honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresente embargos monitórios,
nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, sob pena de constituição de título executivo judicial. Não efetuado o
pagamento ou apresentado embargos, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                         22 e 25 / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 1004060-71.2020.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a DEBORA NERY AQUINO DE ABREU, CPF 250.953.208-19, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Fundação São Paulo, Monitória, para cobrança da quantia de R$ 4.950,87 (agosto de 2020),
decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente aos meses de setembro a dezembro de
2015, do curso de graduação em Serviço Social. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia
pleiteada e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (artigo 701 do NCPC),
caso em que ficará isento do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, do NCPC) ou, querendo, neste
mesmo prazo, apresentar embargos monitórios (artigo 702 do NCPC), sob pena de constituição de pleno direito do
título executivo judicial (artigo 701, § 2º, do NCPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial (NCPC, artigo 257, inciso IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.                 22 e 25 / 01 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008315-69.2020.8.26.0011. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Gilberto Freitas Vilaça. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1008315-69.2020.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GILBERTO FREITAS VILAÇA,
Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 064.022.558-66, com endereço à Rua Isidro Rocha, 1057, Vigario Geral, CEP 21241-180, Rio
de Janeiro - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para recebimento
de R$ 200.420,88 (set/20), referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 7546247. Estando
o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por 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 até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês,
sob pena de penhora e avaliação de bens. Não sendo embargado o pedido, o exequente 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 27 de outubro de 2021.                                                                                    22 e 25  / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1015727-40.2018.8.26.0005. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários. Requerente: Itaú Unibanco S.A. Requerido: Cesar Aparecido S Moveis Epp. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015727-40.2018.8.26.0005. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Antoni Pagano, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a CESAR APARECIDO S MOVEIS EPP, CNPJ 23.255.506/0001-47, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Itaú Unibanco S.A., para cobrança do valor de R$ 182.533,72 (atualizado
até set/2018), decorrente de débito em relação ao conta corrente 35838-2. 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro
de 2021.                                                                                                                                      22 e 25  / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1072595-78.2017.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços.
Requerente: Fundação São Paulo. Requerido: Roberto Bruno. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1072595-
78.2017.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, Juiz de Direito da 43ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Roberto
Bruno (CPF. 174.395.118-32), que Fundação São Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 6.327,38 (julho de 2017), decorrente do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, referente às mensalidades vencidas nos meses de setembro a dezembro de 2015, do curso de pós-
graduação em Direito Imobiliário. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a
5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos
moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 05/11/2021.                                   22 e 25  / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1085530-24.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Lanchonete Avenida Nova Vergueiro Ltda ME e outro.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1085530-24.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Lanchonete Avenida Nova Vergueiro Ltda ME (CNPJ. 069.059.079/0001-22) e Fabio Cardoso Carneiro (CPF.
790.921.605-04), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 75.406,40 (março de
2020), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 003.842.458. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem 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. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de dezembro de
2021.                                                                                                                                                                     22 e 25  / 01 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1114111-83.2014.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo. Executado: A.S. SAMPAIO E FERNANDES COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA LTDA e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1114111-83.2014.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a A. S. SAMPAIO & FERNANDES COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, 15.311.677/001-18 e a ALEX DE
SOUSA SAMPAIO, CPF. 277.118.918-65, que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo ajuizou-lhes ação de Execução, objetivando
a quantia de R$ 119.634,78 (julho de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro n° 0319-
08415-00. Valor da ação: R$ 55.062,37. Estando a parte executada em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL
para que, em 03 dias, PAGUE o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, OPOR EMBARGOS, sendo que, nesse prazo,
reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o
parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertidas
de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Ficam ainda o coexecutado Alex INTIMADO do ARRESTO dos veículos
de placas NYV 7702 e BNI 4751 e do prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2021.                                             22 e 25  / 01 / 2022

Processo 0017792-94.2019.8.26.0100 (apensado ao processo 0071002-94.2018.8.26.0100) (processo principal 1004533-25.2013.8.26. 
0100) - Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Defeito, nulidade ou anulação - Leo Silva Advocacia - EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017792-94.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Adilson da Silva Fiel,  
CPF 248.135.928-30 e Thaisy da Silva Melo, CPF 347.234.768-65, que nos autos do Cumprimento de sentença (0055593-78.2018.8.26.0100), 
requerida por Leo Silva Advocacia, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ZP Express Transporte 
Ltda EPP, CNPJ 07.407.899/0001-00, objetivando integrar seus sócios, no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance 
de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em  

 
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, 

 
ADV: CINTIA MARIA LEO SILVA (OAB 120104/SP).                                                                                                                          B - 22 e 25

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012540-52.2013.8.26.0020. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Ivandro Daniel Mateus de Souza, CPF 272.630.018- 96, que Eloisa Fernandes, ajuizou uma Ação Anulatória de Instrumento Particular 
de Doação de Bem Imóvel, pelo Procedimento Comum, objetivando ser Declarada a Nulidade Absoluta dos Instrumentos Particulares 
de Doação de bens imóveis descritos nos autos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em  



Esporte
Jornal O DIA SP

Kart: Piloto Pablo Hattori renova
com a equipe ONS/Sprayercom

PÁGINA 6 SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2022

Um dos principais nomes
da Stock Car, Nelsinho Piquet,
apresentou a nova pintura do
Toyota Corolla #33 para a tem-
porada 2022. O lançamento
aconteceu na convenção do
seu novo patrocinador, a Segu-
ralta, em Campinas.

O primeiro campeão mun-
dial da Fórmula E estreia na
equipe TMG Racing, capitane-
ada pelo experiente Thiago
Meneghel e espera disputar as
primeiras posições do campe-
onato.

Com um layout inovador, o
Toyota Corolla Gazoo Racing
do brasiliense abandonou o
branco e agora adere o verme-
lho e preto da Motul, patroci-
nador que segue ao seu lado ao
longo dessa temporada, dando
agressividade ao novo bólido.

Piloto mais versátil de sua

Nelsinho Piquet apresenta o
layout do carro para a

temporada 2022 da Stock Car
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geração no Brasil e um dos
mais versáteis do mundo, con-
quistou pódios na Fórmula 1 e
24 horas de Le Mans, foi o pri-
meiro campeão mundial da Fór-
mula E, primeiro e único bra-
sileiro com múltiplas vitórias
na NASCAR, único brasileiro
a vencer uma etapa do Global
Rallycross além de ser cam-
peão britânico e sul-america-
no de Fórmula 3.

Na Stock Car venceu uma
prova, subiu 10 vezes ao pódio
e em 2020 foi o recordista de
pódios, ficando entre os três
melhores em 6 oportunidades
na temporada.

O próximo compromisso
de Nelsinho Piquet acontece
no dia 13 de fevereiro, em In-
terlagos, na corrida de duplas.
Em breve o piloto anunciará o
seu parceiro para a prova.

O “Japa Voador de Goiás” continuará com o chassi e a assistência técnica da fábrica Bravar Motorsport

Depois de uma temporada
muito produtiva e com resulta-
dos sólidos, o piloto Pablo Hat-
tori deu início à sua nova jorna-
da no kartismo renovando a sua
permanência na equipe ONS/
Sprayercom. O ‘Japa Voador de
Goiás’ continuará na categoria
Cadete com o chassi e a assis-
tência técnica da fábrica Bravar,
com o objetivo de lutar pelo tí-
tulo em todos os certames que
disputará em 2022.

“O ano passado já foi muito
bom com o Bravar e optei em
ficar na equipe ONS/Sprayer-
com. E agora eles apresentaram
um plano de trabalho completo
e com objetivos ousados. Então,
vamos continuar esta parceria
vencedora com o (Ernandes)
Onassis e o Vinícius Curbo, que
vai se dedicar ainda mais como
meu orientador. Acredito que
manter este relacionamento e a
competência técnica deles irá
me levar cada vez mais pra fren-
te”, disse o pequeno piloto de
apenas dez anos de idade.

Em 2021 Pablo Hattori con-
quistou o vice-campeonato do
Open do Brasileiro de Kart, vice

da Copa Centro-Oeste, vice do
Campeonato Goiano, vice da
Copa Goiânia, foi 4º no Open da
Copa do Brasil, 4º no Kart Pro
Endurance Championship, 5º na
Copa SPR de Kart em Santa Ca-
tarina e venceu a penúltima eta-
pa da prestigiada Copa São Pau-
lo Light em São Paulo.

Seu desempenho mais desta-
cado foi no Campeonato Brasi-
leiro de Kart, entre os 70 parti-

cipantes da categoria Cadete,
quando liderou dois de três trei-
nos livres, alcançou o segundo
melhor tempo na tomada de tem-
pos (a apenas 54 centésimos de
segundo do pole), liderou todas
as suas três baterias classifica-
tórias, foi um dos cinco vence-
dores das baterias eliminatórias
e largou na segunda fila, em quar-
to na Final, com grande chance
de brigar pelo título, finalizando

num improvável 12º posto, que
de longe retratou seu excepcio-
nal desempenho e favoritismo.

“Agradeço a confiança da fa-
mília pela continuidade de nos-
sa parceria. O Pablo já vem fa-
zendo um trabalho muito bom e
que tem tudo para melhorar ain-
da mais. A vontade dele é muito
grande, ele está cada vez mais
focado e certamente neste ano
ele estará sempre os top 5. Va-
mos atrás de colher tudo o que
plantamos no ano passado”, pla-
neja Vinicius Curbo, coach e che-
fe da equipe ONS/Sprayercom.

Para 2022, o objetivo de Pa-
blo Hattori é ocupar mais vezes
o topo do pódio e vencer cam-
peonatos. Nos planos estão a par-
ticipação na Copa São Paulo Li-
ght de Kart, Campeonato Goia-
no, Copa Centro-Oeste, Copa
Goiás, Copa Brasil e Campeo-
nato Brasileiro, entre outros
certames preparatórios. O pri-
meiro compromisso será no
dia 5 de fevereiro, quando será
realizada a primeira etapa da
Copa São Paulo Light de Kart,
no Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo.

Surfistas escalados para iniciar a
temporada 2022 no Billabong Pro Pipeline
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Gabriel Medina vice-campeão na última etapa do CT em

Pipeline em 2020

A nova elite dos melhores
surfistas do mundo já está esca-
lada no Billabong Pro Pipeline,
para iniciar a temporada 2022 do
World Surf League Championship
Tour no Havaí. O prazo da primei-
ra das dez etapas que serão dispu-
tadas em oito países, começa no
dia 29 e vai até 10 de fevereiro na
ilha de Oahu. O evento será histó-
rico, com o primeiro CT femini-
no sendo 100% realizado junto
com o masculino nos tubos de
Banzai Pipeline. Sete campeões e
campeãs mundiais vão competir
no maior palco do esporte, junto
com um número recorde de 16
novidades na elite deste ano.

Em 2021, os brasileiros rei-
naram chegando nas finais de to-
das as sete etapas e vencendo cin-
co delas. E, para fechar o ano
com chave de ouro, Gabriel Me-
dina conquistou o tricampeona-
to mundial na final brasileira
com Filipe Toledo, na primeira
decisão de título disputada no
Rip Curl WSL Finals. Ainda teve
o campeão olímpico Italo Ferrei-
ra ficando em terceiro lugar no
ranking final e Tatiana Weston-
Webb sendo a vice-campeã mun-
dial da temporada.

A única brasileira no grupo
das 17 concorrentes ao título de
2022, venceu a primeira bateria
da história do CT feminino em
Pipeline. Em dezembro de 2020,
a etapa de abertura do CT 2021
foi iniciada na ilha de Maui, mas
terminou em Oahu. O seu con-
fronto com Sage Erickson foi o

primeiro a ser disputado em Pi-
peline. Ela derrotou a norte-
americana e depois perdeu para
a pentacampeã mundial Carissa
Moore nas semifinais. Mas, a
primeira final de CT feminino
em Pipeline foi vencida pela aus-
traliana Tyler Wright.

Tatiana está escalada na se-
gunda bateria do Billabong Pro
Pipeline com duas havaianas,
Malia Manuel e uma das cinco
novatas deste ano, Gabriela
Bryan. A campeã dos dois últi-
mos títulos mundiais, Carissa
Moore, estreia no confronto se-
guinte e Tyler Wright na quinta
das seis baterias da primeira fase
feminina. As duas primeiras co-
locadas em cada, avançam dire-
to para as oitavas de final, mas
as últimas têm outra chance de
classificação na segunda fase. 

Na rodada inicial masculina,
são doze baterias também forma-
das por três surfistas. Os dois
melhores em cada já se garantem
para disputar vagas para as oita-
vas de final na terceira rodada da
competição, enquanto os últimos
colocados se enfrentam nas pri-
meiras eliminatórias da segunda
fase. A seleção brasileira vai
competir no Billabong Pro Pipe-
line com apenas oito surfistas,
pois estará desfalcada de Yago
Dora, que está contundido.

PERUANOS – Mas, a Amé-
rica do Sul ganhou outro partici-
pante do Peru, Miguel Tudela, um
dos dois convidados para a abertu-
ra do WSL Championship Tour

2022. Ele é patrocinado pela Billa-
bong e já teve a chance de enfren-
tar os melhores do mundo em Pi-
peline na primeira etapa de 2021.
Só que acabou se contundindo na
primeira bateria que disputou e teve
que abandonar o evento. Agora,
Miguel fará companhia ao novo top
da elite, Lucca Mesinas.

O peruano é uma das onze
novidades na elite dos top-34 do
CT esse ano. É a maior renova-
ção dos últimos anos e dois bra-
sileiros também se classificaram
entre os doze indicados pelo
WSL Challenger Series, os jo-
vens João Chianca e Samuel
Pupo, ambos com 21 anos de ida-
de. Eles são muito amigos e Sa-
muca vai competir junto com seu
irmão, Miguel Pupo. João Chum-
binho é irmão do campeão mun-
dial de ondas gigantes, Lucas
“Chumbo” Chianca e já tem um
bom resultado nos tubos de Pi-
peline. Ele foi vice-campeão na
etapa do QS de 2020, vencida por
Wiggolly Dantas com Yago Dora
ficando em terceiro lugar naque-
la final completada pelo havaia-
no Seth Moniz.  

“Minha expectativa para Pipe
é estar no melhor lugar possível
pra pegar as melhores ondas”,
disse João Chianca, em entrevis-
ta no YouTube da WSL Brasil.
“Quero realmente mostrar que eu
sei surfar a onda, porque já pas-
sei um bom tempo da minha vida
treinando lá. Eu tenho essa parte
do meu surfe muito bem cons-
truída, que é parte dos tubos, en-
tão sei que posso me garantir
bem com esse meu lado lá”.

SELEÇÃO BRASILEIRA –
João Chumbinho está escalado
na sétima bateria do Billabong
Pro Pipeline, junto com o sur-
fista mais experiente da seleção
brasileira, Jadson André, e com
o sul-africano Jordy Smith. O
peruano Lucca Mesinas entra no
confronto seguinte com o japo-
nês Kanoa Igarashi, já tendo o
privilégio de competir com o
maior ídolo do esporte, Kelly
Slater.  E Samuel Pupo está na
11.a e penúltima da primeira fase,
com os dois surfistas que deci-
diram o título da etapa do Méxi-
co no ano passado, o campeão
Jack Robinson e Deivid Silva. 

O irmão de Samuca, Miguel

Pupo, vai abrir a temporada en-
frentando ao americano Griffin
Colapinto e ao australiano Jack-
son Baker na primeira bateria. O
medalhista de ouro na estreia do
surfe nas Olimpíadas e campeão
mundial de 2019, Italo Ferreira,
entra na quarta com o australiano
Liam O´Brien e o substituto de
Yago Dora, Matthew McGillivray,
da África do Sul. Na quinta bate-
ria, tem o vice-campeão mundial
Filipe Toledo com o australiano
Connor O´Leary e um dos convi-
dados do Billabong Pro Pipeli-
ne, Barron Mamiya, do Havaí. 

O outro, Miguel Tudela, do
Peru, entra na disputa seguinte
com o tricampeão mundial Ga-
briel Medina e um dos estrean-
tes na elite deste ano, Jake Mar-
shall, dos Estados Unidos. Me-
dina foi finalista nas três últimas
edições do CT em Pipeline. Ga-
nhou a de 2018, quando foi bi-
campeão mundial, mas perdeu a
que decidiu o título de 2019 para
Italo Ferreira e a de 2021 para
John John Florence.

NOVIDADES NO CT 2022
– Além de João Chianca e Sa-
muel Pupo, que reforçam a se-
leção brasileira este ano, a lista
das novidades que vão disputar o
WSL Championship Tour 2022
tem o primeiro surfista do Peru
na elite masculina, Lucca Mesi-
nas, os havaianos Ezekiel Lau e
Imaikalani Devault, os australianos
Liam O´Brien, Callum Robson e
Jackson Baker, os norte-america-
nos Jake Marshall e Nat Young,
além de Carlos Munoz, da Costa
Rica. No CT feminino, são cinco
novatas, as havaianas Gabriela
Bryan, Bettylou Sakura-Johnson
e Luana Silva e as australianas
India Robinson e Molly Picklum.

TRANSMISSÃO AO VIVO –
O Billabong Pro Pipeline será
realizado com o patrocínio da
Billabong, Red Bull, Expedia,
Shiseido, Oakley, Hidro Flask,
Flying Embers, Spectrum, 805 e
Pura Vida. O prazo da etapa de
abertura do WSL Championship
Tour 2022 começa no dia 29 de
janeiro e será transmitida ao vivo
pelo WorldSurfLeague.com,
pelo aplicativo da WSL, pelo
YouTube da World Surf League
e pelos canais do Sportv e Glo-
boplay no Brasil.

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações
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Vinícius Curbo (agachado) e Ernandes Onassis (acima) com

Pablo Hattori

Pioneira no Reis e Rainhas do
Drible, Natalia Guitler quer
dar show na edição de 2022

Natalia Guitler
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A sétima edição do Reis e
Rainhas do Drible, a segunda em
que as mulheres ganharam seu
espaço ao serem convidadas pela
organização, trará de volta uma
craque do esporte. A carioca de
34 anos, Natalia Guitler, estará
mais uma vez ao lado de Falcão,
no evento em que os dribles va-
lem mais do que gols. O palco
da disputa será o Ginásio Poli-
esportivo de São Bernardo no
Campo, na manhã do dia 30 de
janeiro.

Já estão confirmados, ao lado
de Natalia e Falcão, nomes de
destaque do futebol nacional,
como os craques do freestyle, Di-
ego Oliveira e Adonias Fonseca,
e Leozinho, do Magnus Futsal,
eleito por dois anos o melhor jo-
gador jovem de futsal do mundo.
Os dois goleiros também estão
definidos: Lucas Oliveira, do Co-
rinthians, e Gian Wolverine, do
Praia Clube, jogador que teve pas-
sagem pela seleção brasileira.
Também representando as mu-
lheres, está confirmada a parti-
cipação de Gabi Zanotti, camisa
10 do Corinthians.

Em 2021, Natalia formou o
time campeão do Reis e Rainhas
do Drible. A jogadora de 34 mar-
cou um gol e deixou a quadra sa-
tisfeita, pelo seu desempenho.
Assim como na edição anterior,
ela terá como atleta confirmada
no time oposto um nome de res-
peito do futebol feminino.

“Teremos desta vez a Gabi
Zanotti, do Corinthians, uma re-
ferência no esporte. Ela represen-
ta bem as mulheres, porque é uma
craque de bola. Para mim, será
marcante estar dia 30 de janeiro
em quadra e dar show para o pú-
blico, para que todos vejam que
as mulheres podem jogar com os
homens, fazendo gols e nos re-
presentar dentro de quadra. Estou
ansiosa. Não vejo a hora desse dia
chegar”, enalteceu a atleta do fu-
tevôlei e do futebol de mesa.

O Reis e Rainhas do Drible
2022 tem os patrocínios de Dor-
flex, Sicredi, Sabesp e Fortevi-
ron e conta com o apoio da Um-
bro, Altipisos e Prefeitura São
Bernardo do Campo. A realiza-
ção do evento é da Savaget &
Excalibur Promoções e Eventos.


