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Petrobras registra recorde de produção
e venda de diesel S-10 em 2021

Governo vai priorizar criação de
empregos em 2022, diz presidente
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Governo Central tem menor
déficit primário desde 2014

Anvisa aprova uso e
comercialização de

autoteste para covid-19
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,38
Venda:       5,38

Turismo
Compra:   5,33
Venda:       5,54

Compra:   6,00
Venda:       6,00

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

18º C

Sábado: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

23º C

18º C

Domingo: Chuvo-
so durante o dia e
à noite.

Manhã Tarde Noite

24º C

18º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Esporte

Ano novo, temporada
nova. Cacá Bueno confirmou
sua presença na Stock Car
pelo 21º ano seguido. O pen-
tacampeão renovou contrato
com a equipe iCarros-AC-
Delco Crown Racing e tam-
bém revelou que continuará
acelerando no Império Endu-
rance Brasil em 2022. 

Cacá Bueno terá mais um
ano de jornada dupla na

Stock Car e no Endurance
em 2022

“Estarei mais um ano pre-
sente na Stock Car e agrade-
ço a minha equipe iCarros-
ACDelco Crown Racing por
2021 e pela temporada que
está por vir. É um novo ano e
com ele vem novas oportuni-
dades”, diz o veterano e mai-
or campeão em atividade na
categoria.                 Página 6

Na estreia de Interlagos,
equipe do kartódromo entra

para protagonizar
Pela primeira vez disputa-

da no Kartódromo Ayrton Sen-
na, em Interlagos (SP/SP), a 25ª
edição das 500 Milhas de Kart
terá largada as 10 horas de do-
mingo (30), para 500 quilôme-
tros ou 7 horas de disputas en-
tre pilotos oriundos da Fórmu-
la 1, Fórmula Indy, Stock Car,
Fórmula Truck, kartistas pro-
fissionais e amadores. A prova
mais democrática do esporte a
motor brasileiro e que abre o
calendário do kartismo nacio-
nal terá transmissão ao vivo no
canal Bandsports, bem como
flashes na TV Band, na largada
e na chegada.             Página 6
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Equipe RKC/Imab/Kiss FM

Leozinho é atração
no Reis e Rainhas

do Drible 

Leozinho atuando pelo Magnus no mês passado
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A sétima edição do Reis e
Rainhas do Drible, no próximo
domingo (30), em São Bernar-
do do Campo (SP), terá em
quadra um dos principais des-
taques do futsal mundial na atu-
alidade. Trata-se de Leonardo
Caetano Silva, ou simplesmen-
te Leozinho, jogador de 23
anos do Magnus Futsal, de So-

rocaba (SP). Ao lado do cra-
que Falcão e de outras feras
do futebol nacional, Leozinho
fará sua estreia no evento em
que dribles valem mais do que
gols, visando favorecer as jo-
gadas bonitas no esporte.

“Ser convidado para jogar o
Reis e Rainhas do Drible é mo-
tivo de muita honra.  Página 6

Pedra Grande, em Atibaia, abre a temporada

Atividades na natureza são
vitais para a saúde física e
mental nos tempos atuais

ma Cidades Globais, da Univer-
sidade de São Paulo (USP), di-
vulgada em 2020, aponta que
cerca de 86% dos participantes
sentiram falta de estar em áreas
verdes, de lazer e de vivência.
Como cita o escritor norte-
americano Richard Louv, as pes-
soas sofrem com um “déficit de
natureza”.

Além disso, estudos cientí-
ficos já comprovaram que ati-
vidades físicas ao ar livre, espe-
cialmente aquelas em contato
com a natureza, libera os cha-
mados hormônios do bem-estar,
capazes de aliviar o estresse e
diminuir a ansiedade.  Página 6

O isolamento necessário
nos últimos dois anos mexeu

com a saúde física e mental de
todos. Uma pesquisa do progra-
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O crescimento da arrecada-
ção e a redução de gastos rela-
cionados à pandemia de covid-
19 fizeram o déficit primário fe-
char 2021 no menor nível des-
de 2014, divulgou na sexta-feira
(28) o Tesouro Nacional. No ano
passado, o Governo Central –
Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central – regis-
trou resultado primário negativo
de R$ 35,073 bilhões.

Em dezembro, a Secreta-
ria Especial de Tesouro e Or-
çamento havia divulgado que
a projeção de déficit primário
para 2021 estava em R$
89,823 bilhões. O resultado
também foi melhor que as pre-

visões do mercado. Segundo a
pesquisa Prisma Fiscal,
divulgada todo mês pelo Mi-
nistério da Economia com ins-
tituições financeiras, os analis-
tas de mercado previam défi-
cit primário de R$ 83 bilhões
para o ano passado.

O resultado primário repre-
senta o resultado negativo das
contas do governo
desconsiderando o pagamento
dos juros da dívida pública.
Apenas em dezembro, o Go-
verno Central teve superávit
primário de R$ 13,824 bilhões
e o melhor para o mês desde
2013, quando tinha atingido R$
14,397 bilhões.           Página 3
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Ômicron tem
mutações

já vistas em
cepas

anteriores
Apesar de a ômicron ter

emergido como uma variante
de preocupação apenas em no-
vembro de 2021, todas as mu-
tações existentes nela, exceto
uma, já haviam sido descritas
anteriormente. Pesquisadores
da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), apoiados
pela FAPESP, atribuem a esse
fator a eficácia das vacinas atu-
ais contra a variante, refletida
no relativo baixo número de
casos graves e mortes, apesar
da maior transmissibilidade da
nova cepa. A hipótese foi le-
vantada pelos cientistas numa
carta ao editor publicada no
Journal of Medical Virology.

“Os dados disponíveis até
agora nos fazem crer que as va-
cinas atuais são de fato efica-
zes, respeitando as devidas
proporções, contra todas as
variantes do vírus. E possivel-
mente serão contra as outras
cepas que vierem a surgir”,
afirma Ricardo Durães-Carva-
lho, pesquisador da Escola
Paulista de Medicina da Uni-
versidade Federal de São Pau-
lo (EPM-Unifesp) apoiado
pela FAPESP e coordenador do
estudo.                       Página 2

Pais ou responsáveis podem
solicitar o CPF de crianças

em atendimento no Poupatempo

Queda do déficit primário
deve-se a controle de gastos,

diz ministro

O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), conhecido
como a inflação do aluguel, su-
biu 1,82% em janeiro, após vari-
ar 0,87% no mês anterior. Com o

Inflação do aluguel sobe
1,82% em janeiro

resultado, o índice acumula alta
de 16,91% em 12 meses. Em ja-
neiro de 2021, o índice havia su-
bido 2,58% e acumulava alta de
25,71% em 12 meses.   Página 4
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Ômicron tem mutações
já vistas em cepas anteriores
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Apesar de a ômicron ter
emergido como uma variante de
preocupação apenas em novem-
bro de 2021, todas as mutações
existentes nela, exceto uma, já
haviam sido descritas anterior-
mente. Pesquisadores da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), apoiados pela FAPESP, atri-
buem a esse fator a eficácia das
vacinas atuais contra a variante,
refletida no relativo baixo núme-
ro de casos graves e mortes, ape-
sar da maior transmissibilidade da
nova cepa. A hipótese foi levanta-
da pelos cientistas numa carta ao
editor publicada no Journal of
Medical Virology.

“Os dados disponíveis até
agora nos fazem crer que as va-
cinas atuais são de fato eficazes,
respeitando as devidas propor-
ções, contra todas as variantes
do vírus. E possivelmente se-
rão contra as outras cepas que
vierem a surgir”, afirma Ricar-
do Durães-Carvalho, pesquisa-
dor da Escola Paulista de Me-
dicina da Universidade Federal

de São Paulo (EPM-Unifesp)
apoiado pela FAPESP e coorde-
nador do estudo.

Ainda em outubro de 2021,
antes de a Organização Mundial
da Saúde (OMS) reconhecer a
emergência da ômicron, outro
estudo liderado pelo pesquisa-
dor, publicado na plataforma
medRxiv e em processo de re-
visão por pares, descreveu a
ocorrência de uma série de mu-
tações compartilhadas entre di-
ferentes variantes.

O grupo analisou mais de
200 mil genomas do SARS-
CoV-2 e de outros coronavírus
humanos. Foram encontradas
mutações iguais em diferentes
cepas, que poderiam servir
como alvos de futuras vacinas.

“A ômicron corrobora nos-
so estudo. Das 35 mutações da
variante existentes na proteína
spike usada pelo SARS-CoV-2
para se conectar com o recep-
tor da célula humana e viabilizar
a infecção, apenas uma não era
conhecida. Vinte e cinco estão

nas chamadas RBD domínio de
ligação ao receptor 15 e RBM
motivo de ligação ao receptor
10, regiões em que o vírus se liga
às células humanas e, portanto,
potenciais alvos para anticorpos
neutralizantes”, explica Durães-
Carvalho.

“Isso pode explicar por que
a vacinação tem sido eficaz até
aqui, embora nenhuma vacina no
mercado tenha sido planejada es-
pecificamente para a ômicron.
Apesar de não impedirem a
transmissão, os imunizantes
têm evitado mais casos graves e
mortes quando comparamos
essa nova onda com outras ocor-
ridas quando não havia vacinas
ou uma menor parcela da popu-
lação havia completado o esque-
ma vacinal”, diz Robert Andrea-
ta-Santos, que realiza estágio de
pós-doutorado na EPM-Unifesp
com bolsa da FAPESP, primei-
ro autor da carta.

Os pesquisadores esclare-
cem que a carta é baseada nos
dados existentes até o momen-
to sobre a ômicron e nos ge-
nomas que foram sequencia-
dos das outras variantes. Ape-
nas o desenrolar da pandemia,
afirmam, é que pode confirmar

ou não as hipóteses.
No estudo publicado em ou-

tubro, que contou com outros
coautores, os pesquisadores ana-
lisaram a dinâmica de dispersão
e a evolução viral ao longo do
tempo no Brasil, na China, nos
Estados Unidos e na Índia, de
fevereiro a agosto de 2021.

Os dados mostraram um au-
mento no número de regiões do
genoma do SARS-CoV-2, sobre-
tudo na proteína spike, sob o que
os pesquisadores chamam de
evolução convergente. Isso
quer dizer que mesmo varian-
tes diferentes podem sofrer
mutações iguais, uma vez que
essas alterações podem trazer
vantagens para o vírus, como
escapar do sistema imune ou
se ligar melhor ao receptor das
células humanas.

Braconi é uma das pesqui-
sadoras associadas a um pro-
jeto apoiado pela FAPESP, co-
ordenado por Luiz Mário Ra-
mos Janini, professor da EPM-
Unifesp e coautor da carta pu-
blicada agora no Journal of
Medical Virology.

Em fevereiro de 2021, nove
posições diferentes na proteína
spike do SARS-CoV-2 foram

detectadas como as que mais
sofreram mutações direcionais,
número que subiu para 14 até
julho do mesmo ano. Com a in-
trodução da variante delta, além
de mais posições na proteína
spike do vírus sob evolução con-
vergente, os pesquisadores ob-
servaram ainda sinais do que eles
chamam de recombinação – fe-
nômeno que consiste na troca de
material genético entre diferen-
tes cepas, um dos fatores que
podem levar ao surgimento de
novas variantes. Sinais de re-
combinação foram observados
envolvendo a ômicron também.

Em dezembro, os pesquisa-
dores analisaram os dados de
146 genomas da variante cole-
tados em Hong Kong, Botsuana,
África do Sul, Canadá, Austrá-
lia, Itália, Bélgica, Israel, Áus-
tria, Inglaterra e Alemanha. Evi-
dências de recombinação apa-
receram somente quando as
sequências da beta, delta e
ômicron foram alinhadas, indi-
cando que a circulação de dife-
rentes variantes pode propiciar
esses eventos.

Agora, o grupo pretende ve-
rificar como se comportam o
soro e o plasma sanguíneo de

pacientes imunizados frente às
diferentes variantes do SARS-
CoV-2 com as mutações encon-
tradas.

Outro desdobramento possí-
vel é a utilização de modelos
computacionais para tentar pre-
ver o que cada mutação altera na
proteína spike e na capacidade
de ligação do vírus com as célu-
las humanas. Combinados, os
resultados desses experimentos
podem ajudar a elucidar o pos-
sível efeito dessas mutações
compartilhadas por diferentes
variantes, podendo no futuro se
tornar alvos de vacinas ainda
mais eficazes.

Como os próprios pesquisa-
dores reconhecem, ainda não é
possível ter certeza de que as
vacinas atualmente disponíveis
permanecerão eficazes contra
eventuais novas cepas do SARS-
CoV-2 que venham a surgir. Des-
se modo, evitar aglomerações,
usar máscaras de boa qualidade
e completar o esquema vacinal,
por enquanto, continua sendo a
melhor estratégia para desace-
lerar o processo de evolução vi-
ral e, assim, minimizar o risco
de mutações inéditas que favo-
reçam o escape imunológico.

Poupatempo da Sé recebe
prova do Sesc Verão 2022

Neste sábado (29), o Poupa-
tempo da Sé será palco da che-
gada da tradicional prova endu-
ro a pé, atividade com percurso
pré-determinado, em que equi-
pes devem seguir uma planilha
de orientação, por ruas da capi-
tal paulista.

A ação, que acontece ao ar
livre, é promovida pelo Sesc do
Carmo, com o objetivo de in-
centivar a prática da modalidade
e o conhecimento de aspectos

históricos e culturais do centro
de São Paulo, e faz parte do pro-
jeto Sesc Verão 2022.

Durante o percurso, serão
exploradas referências de lo-
cais, espaços ou instituições em
que as pessoas podem utilizar
seu tempo livre para conhecer,
visitar ou realizar alguma ativi-
dade esportiva ou cultural.

A prova terá início às 8h30,
com saída do Sesc do Carmo,
que fica na Rua do Carmo, 147

– Sé. Os interessados devem re-
alizar a inscrição, que é gratui-
ta, pelo email:
enduro.carmo@sescsp.org.br. A
atividade é indicada para maio-
res de 12 anos e a chegada das
equipes ao Poupatempo da Sé –
Praça do Carmo, s/n – está pre-
vista para às 13h30.

Para participar, os inscritos
deverão apresentar documento
com foto e o comprovante de va-
cinação contra a Covid-19, com

duas doses ou dose única. A ver-
são digital está disponível no por-
tal www.poupatempo.sp.gov.br ou
no aplicativo Poupatempo Digital.
O uso da máscara também é obri-
gatório durante toda atividade.

O Sesc Verão é uma cam-
panha que busca proporcionar
às pessoas novas possibilida-
des de vivenciar aspectos va-
riados da cultura esportiva,
bem como outras experiênci-
as corporais.

Pais ou responsáveis podem solicitar
o CPF de crianças em atendimento

no Poupatempo
Menores de 16 anos que

comparecem aos postos do
Poupatempo em todo o Esta-
do para serviços de RG (pri-
meira ou segunda via), e que
ainda não possuem inscrição
no CPF, terão um número cri-
ado automaticamente durante o
atendimento para incluir na Car-
teira de Identidade.

Por ser um atendimento pre-
sencial, é necessário agendar
data e horário pelos canais digi-
tais, no portal
www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento para
os serviços de RG – que é emi-
tido pelo Instituto de Identifica-
ção Ricardo Gumbleton Daunt
(IIRGD), órgão da Polícia Civil
de São Paulo, nas unidades do
Programa.

Depois, basta comparecer
ao posto selecionado com um
dos pais ou responsável legal,
com documento de identifica-
ção com foto, e apresentar a
Certidão de Nascimento origi-
nal e cópia. A foto é feita na
hora e a primeira via do docu-
mento é gratuita.

“Garantir cidadania às pesso-
as, seja de forma online ou pre-
sencial, é compromisso do Pou-
patempo. Neste momento em
que o Estado de São Paulo ini-
cia a vacinação infantil contra a
Covid-19, o serviço de CPF é
mais uma facilidade que os pais
encontram para regularizar
toda a documentação das cri-
anças”, afirma diretor da Pro-
desp – empresa de Tecnologia
do Estado de São Paulo que
administra o programa Poupa-

tempo, Murilo Macedo.
Apesar de não ser exigido

durante a imunização das crian-
ças em São Paulo, o CPF infan-
til possibilita aos pais a facili-
dade de acessar a carteira digi-
tal de vacinação, pelo aplicativo
ou portal do Poupatempo, por
meio de um cadastro que pode
ser feito para o(a) filho(a).

Todo cidadão, em qualquer
idade, pode ter seu Cadastro de
Pessoa Física (CPF). No caso
de recém-nascidos, desde
2015 o CPF já é incluído au-
tomaticamente na Certidão de
Nascimento.

A inscrição no CPF de bra-
sileiros acima dos 16 anos, que
possuam Título de Eleitor em
situação regular, pode ser feita
de forma online, e os canais ele-
trônicos do Poupatempo ofere-

cem fácil acesso a mais esse
serviço, direcionando o usuário
à página da Receita Federal, ór-
gão responsável pelo documen-
to. O CPF é digital, podendo ser
baixado ou impresso, e possui o
mesmo valor legal da antiga ver-
são física.

Entre as quase 190 opções
que os canais eletrônicos do
Poupatempo disponibilizam à
população, estão funcionali-
dades da Receita Federal ,
como a inscrição ou solicita-
ção do CPF, consulta de ins-
crição, comprovante de ins-
crição, alteração de dados e
regularização do CPF, além de
atendimentos de outros ór-
gãos, como o Detran.SP, Insti-
tuto de Identificação (IIRGD),
CDHU, Sabesp, prefeituras e
muitos outros.

Ipem-SP orienta sobre o uso
do transporte escolar

Com o retorno às aulas, pais
e responsáveis devem ficar aten-
tos no momento da contratação
do serviço de transporte esco-
lar. Muitos consumidores des-
conhecem, mas o cronotacógra-
fo, popularmente conhecido
como tacógrafo, é um equipa-
mento de uso obrigatório para
esse tipo de condução. O instru-
mento precisa ser certificado
para assegurar a confiabilidade
dos dados registrados.

O tacógrafo indica e regis-
tra dados importantes sobre a
condução dos veículos, como a
distância percorrida, tempos de
parada, direção e velocidade de-
senvolvida.  Além do uso obri-
gatório, deve passar por verifi-
cação metrológica. Os ensaios
metrológicos são enviados para
o Ipem-SP para que sejam fei-

tam análises do relatório e dis-
co de ensaio ou fita de ensaio e,
no caso de aprovação, é emitido
o certificado de verificação, vá-
lido por dois anos em todo o ter-
ritório nacional.

“É fundamental que pais e
responsáveis de crianças e ado-
lescentes usuários do serviço de
transporte escolar observem a
condição do veículo. Deve-se
verificar se a van ou ônibus es-
colar possui o certificado de
verificação do tacógrafo vigen-
te e exigir desses prestadores de
serviço a comprovação de regu-
laridade deste instrumento. Se-
gundo a lei 9.503 de 1997, arti-
go 105 do Código de Trânsito
Brasileiro, o cronotacógrafo é
de uso obrigatório, inclusive, na
condução escolar. É possível
verificar a situação do instru-

mento por meio do site http://
www.cronotacografo.rbmlq.gov.br”,
explica o superintendente do
Ipem-SP, Ricardo Gambaroni.

Para obter o certificado de
verificação do tacógrafo o pro-
prietário do veículo deve passar
por duas etapas: lacrar e ensaiar
o equipamento em posto de en-
saio credenciado pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro)
para verificar se o instrumento
está adequado à legislação.
Quem não cumprir a legislação
sofrerá penalidades pelos ór-
gãos de trânsito, assim como das
fiscalizações do Ipem-SP.

Obrigatório em todos os ve-
ículos de transporte, com peso
bruto acima de 4.536 kg ou com
capacidade para mais de dez pas-
sageiros, o cronotacógrafo é

fundamental para a segurança em
ruas e estradas, sendo conside-
rado a “caixa preta” de vans es-
colares, ônibus e caminhões.

O tacógrafo contém um dis-
co diagrama de papel ou fita que
deve ser trocado a cada 24 ho-
ras ou a cada sete dias, e que
guarda os dados de distância per-
corrida pelo veículo, limites de
velocidade e tempo de direção
do motorista.

Se o consumidor desconfiar
de alguma irregularidade, deve
denunciar ao Ipem-SP pelo tele-
fone 0800 013 05 22, de segunda
à sexta-feira, das 8h às 17h, ou
pelo e-mail
ouvidoria@ipem.sp.gov.br. Em
2021 foram verificados e certifi-
cados 198.875 ensaios, neste pe-
ríodo o Ipem-SP fiscalizou 6.419
veículos, sendo 71 autuados.

CÂMARA (São Paulo)
Quem será eleito deputado federal 2022 ? Fernando Holiday

(ex-MBL no partido Novo), ou o advogado do MBL, Rubinho
Nunes, que conforme a coluna antecipou filiou-se ao Podemos,
colado no candidato à Presidência Sérgio Moro

.
PREFEITURA (São Paulo)
Senadora Tebet (MS) está em São Paulo. Candidata do MDB

à Presidência, tem Ricardo Nunes (MDB) empenhado - diferen-
temente da ex-prefeita e ex-senadora Marta que joga contra. Vi-
sitar uma grande favela-bairro não garante votos

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputada mais votada da História em 2018 - cerca de 2 mi-

lhões de votos - a católica Janaína Paschoal reza muito pra en-
trar num partido que lhe dê condições de ser eleita ao Senado.
Só estará em disputa 1 das 3 cadeiras em 2022

.
GOVERNO (São Paulo)
Nenhuma vez o candidato à Presidência João Doria (PSDB

‘liberal de centro’) atacou a candidatura à Presidência do Sérgio
Moro (ainda pelo Podemos) e que nenhuma vez o Sérgio Moro
atacou a candidatura à Presidência do João Doria

.
CONGRESSO (Brasil)
Deputados federais tão bem preocupados com o tempo de

propaganda (rádio e tv) que seus partidos terão em 2022. Não
terão neste 1º semestre : PRTB do Mourão, Rede da Marina,
PTC que foi do Collor, PMN, PMB, PSTU e PCO, DC E UP

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (PL) já definiu quem estará ao seu lado como

vice da chapa que disputará sua possível reeleição em 2022. Será
alguém, que além de não ter importância maior que o Presiden-
te. Vai reforçar que o mando é 100% do capitão

.
PARTIDOS (Brasil)
Ainda filiado ao Podemos, o ex-juiz federal e ex-ministro

(Justiça) Sérgio Moro abriu as contas - do que ganhou na empre-
sa (USA) que tem como cliente a Odebrecht (condenada via Lava
Jato). Desafiou Lula (PT) e Bolsonaro (PL) fazerem o mesmo

.
JUSTIÇAS
Enquanto no Brasil, os 11 ministros (Supremo) têm que se

aposentar com 75 anos (já foi com 70), nos USA os 9 daquela
Corte Suprema podem ficar até a morte. De vez em quando, al-
guém se aposenta, como no caso de Stephen Breyer, um dos ...

.
(Mundo)
... atuais 3 progressistas indicados pelos Presidentes eleitos

pelo partido Democrata. Ele tá com 83 anos. Em tempo : hoje
são 6 os conservadores indicados pelos Presidentes eleitos pelo
partido Republicano. Joe Biden indicará uma mulher preta

.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa

(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - virou referên-
cia da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta da Câmara
paulistana e Colar de Honra ao Mérito da Assembleia paulista

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal
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O crescimento da arrecada-
ção e a redução de gastos rela-
cionados à pandemia de covid-
19 fizeram o déficit primário
fechar 2021 no menor nível des-
de 2014, divulgou na sexta-fei-
ra (28) o Tesouro Nacional. No
ano passado, o Governo Central
– Tesouro Nacional, Previdên-
cia Social e Banco Central – re-
gistrou resultado primário nega-
tivo de R$ 35,073 bilhões.

Em dezembro, a Secretaria
Especial de Tesouro e Orçamen-
to havia divulgado que a proje-
ção de déficit primário para
2021 estava em R$ 89,823 bi-
lhões. O resultado também foi
melhor que as previsões do mer-
cado. Segundo a pesquisa Pris-
ma Fiscal, divulgada todo mês
pelo Ministério da Economia
com instituições financeiras, os
analistas de mercado previam
déficit primário de R$ 83 bi-
lhões para o ano passado.

O resultado primário repre-
senta o resultado negativo das
contas do governo desconside-
rando o pagamento dos juros da
dívida pública. Apenas em de-
zembro, o Governo Central teve

superávit primário de R$ 13,824
bilhões e o melhor para o mês
desde 2013, quando tinha atin-
gido R$ 14,397 bilhões.

O resultado primário em de-
zembro foi melhor que o proje-
tado pelas instituições financei-
ras. Os analistas de mercado es-
timavam déficit de R$ 14,4 bi-
lhões no mês passado, de acor-
do com o Prisma Fiscal.

Em 2020, o Governo Central
tinha registrado déficit primário
recorde de R$ 743,255 bilhões.
O resultado negativo decorreu
dos gastos extras com o enfren-
tamento à pandemia de covid-
19, que totalizaram R$ 520,9
bilhões no ano retrasado. Em
2021, o gasto com créditos ex-
traordinários caiu R$ 366,5 bi-
lhões; a despesa com ajudas a
estados e municípios, R$ 89,4
bilhões; e o gasto com subsídi-
os e subvenções, R$ 16,3 bi-
lhões na comparação com o ano
anterior. Segundo o Ministério
da Economia, todas essas des-
pesas estavam relacionadas ao
combate à pandemia.

Desde 2014, o Governo Cen-
tral tem tido resultados negati-

vos. Para 2021, o Orçamento
Geral da União prevê que o dé-
ficit primário chegue a R$ 79,3
bilhões. O aumento do déficit
decorre da emenda constitucio-
nal que mudou a fórmula de cál-
culo do teto de gastos e abriu
espaço para o governo imple-
mentar o Auxílio Brasil, progra-
ma de transferência de renda que
substituiu o Bolsa Família.

Receitas e despesas
O principal fator para a me-

lhoria do resultado fiscal em
2021, no entanto, foi o cresci-
mento da arrecadação, que bateu
recorde federal. No ano passa-
do, as receitas líquidas subiram
21,2% em relação a 2020, des-
contada a inflação oficial pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Elas somaram R$ 1,579 trilhão
no ano passado, mais que o va-
lor de R$ 1,566 trilhão estima-
do pela equipe econômica em
dezembro.

Sem os gastos com a pande-
mia, as despesas do Governo
Central somaram R$ 1,614 tri-
lhão em 2021, com queda de

23,6% descontado o IPCA. O
valor foi inferior ao montante de
R$ 1,656 trilhão previsto pelo
Ministério da Economia em de-
zembro. Parte disso se deve ao
adiamento de gastos para 2021,
que serão executados no início
deste ano como restos a pagar.

Os benefícios da Previdên-
cia Social somaram R$ 709,58
bilhões, com queda de 1,3% des-
contada a inflação. No ano pas-
sado, o déficit da Previdência
Social ficou em R$ 247,338 bi-
lhões, com recuo de 11,7% em
relação a 2020, também consi-
derando a inflação. O valor foi
levemente inferior à estimativa
de resultado negativo de R$
248,23 bilhões apresentada pela
equipe econômica em dezem-
bro. Parte da queda do déficit
deve-se à reforma da Previdên-
cia, que aumentou as contribui-
ções e reduziu os gastos no mé-
dio prazo. Outra parte deveu-se
à recuperação do mercado de
trabalho em 2021, com mais
gente contribuindo formalmen-
te para o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).

Os gastos com o funciona-

lismo público também caíram,
somando R$ 329,35 bilhões,
com recuo de 5,4% descontada
a inflação pelo IPCA. A queda
deve-se ao congelamento de sa-
lários dos servidores públicos,
que vigorou desde junho de
2020 até o fim do ano passado.

Custeio e investimento
As despesas de custeio (ma-

nutenção da máquina pública)
somaram R$ 397,58 bilhões em
2021, com recuo de 48,6% em
relação ao ano anterior descon-
tada a inflação. Investimentos
(obras públicas e compras de
equipamentos) também caíram e
somaram R$ 56,83 bilhões, que-
da de 50,6%, descontado o IPCA
pela mesma comparação. A que-
da, no entanto, deve-se a gastos
relacionados com a pandemia. O
valor é um pouco superior ao de
2019, quando o governo inves-
tiu R$ 56,59 bilhões.

Um total de R$ 16,4 bilhões
de gastos discricionários (não
obrigatórios) deixou de ser exe-
cutado em 2021 devido ao em-
poçamento em diversos minis-
térios. Por causa da rigidez es-

tabelecida pela legislação, di-
versos tipos de gastos permane-
cem vinculados a determinadas
ações e não podem ser remane-
jados, mesmo que não haja pers-
pectiva da execução no ano.

Teto de gastos
Em nota, o Tesouro Nacio-

nal recomendou a aprovação de
reformas que reduzam os gas-
tos obrigatórios do governo e
a preservação do teto de gas-
tos, mecanismo que limita o
crescimento das despesas à
inflação por até 20 anos,
como âncora fiscal. Segundo
o órgão, apesar da arrecadação
recorde e da queda dos gastos
com a pandemia, o teto de gas-
tos contribuiu para a redução do
déficit primário.

“Não fosse essa regra do teto
de gastos, o resultado do Gover-
no Central poderia ser, teorica-
mente, inferior em quase 10 ve-
zes, já que a meta de resultado
primário do ano, com todas as
compensações previstas, permi-
tia um déficit de mais de R$ 330
bilhões”, destacou o Tesouro.
(Agencia Brasil)

Queda do déficit primário deve-se
a controle de gastos, diz ministro

A melhora nas contas públi-
cas em 2021 deveu-se ao con-
trole de gastos implementado
pelo teto federal de gastos, dis-
se na sexta-feira (28) o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes.
Ele classificou de “extraordiná-
rio” o resultado primário do
Governo Central ,Tesouro Naci-
onal, Previdência Social e Ban-
co Central no ano passado, que
apontou o menor déficit fiscal
desde 2014.

“Houve dúvidas, críticas,
acusações de populismo fiscal,
todas equivocadas a respeito das
nossas contas. Tivemos resulta-
do extraordinário de déficit de
0,4% do PIB, Produto Interno
Bruto, de R$ 35 bilhões apenas”,
declarou o ministro durante a
apresentação do resultado pri-
mário em 2021.

Guedes admitiu que a infla-
ção veio acima do esperado, mas
rebateu as críticas de que a in-
flação impulsionou as receitas
do governo no ano passado. Para
Guedes, a recuperação da eco-
nomia após a fase mais aguda
das medidas de distanciamento
social em 2020 foi o principal
fator para o melhor desempenho

das contas públicas.
“Se a inflação fosse solução

para receita, por que, quando
fomos a 5.000% [de inflação],
no governo Sarney, ou a 2.000%,
no governo de Itamar, ou mes-
mo no de Dilma, quando houve
15%, não houve aumento da ar-
recadação, nem resolvemos o
problema das contas públicas?
Não é a inflação que resolve, é
o controle das despesas. Veio
uma recuperação em V, como eu
dizia, voltou do fundo do poço
com força”, disse Guedes.

Segundo o ministro, os for-
tes aumentos de juros promovi-
dos pelo Banco Central no se-
gundo semestre e a retirada de
estímulos fiscais pela equipe
econômica ao longo de 2021
permitirão que a inflação tenha
pouso suave neste ano. “Os ban-
cos centrais do mundo estão
dormindo ao volante. Quanto
mais hesitante for a política
monetária, mais difícil será com-
bater a inflação”, declarou.

Funcionalismo
Sobre os gastos para este

ano, o ministro disse que estava
certo ao congelar o salário do

funcionalismo público até o fim
de 2021. Em um momento em
que diversas categorias promo-
vem protestos e paralisações,
Guedes disse que não faz senti-
do o governo conceder reajus-
tes neste ano porque a pandemia
ainda não acabou.

“Estávamos certos quando
não deixamos os recursos des-
tinados ao combate à pandemia
virarem aumentos salariais. Ti-
vemos coragem de controlar o
Orçamento, sem reajustes de
salários. Qual o sentido de pe-
dir reajuste de salários mesmo
agora, ainda em guerra contra a
pandemia?”, questionou o mi-
nistro.

Para Guedes, nos últimos
anos, o governo deu prioridade
aos gastos com a saúde em
2020, e o corte de gastos em
2021 não se repetirá. “O ajuste
feito em 2021 não acontecerá de
novo. O sacrifício já foi feito. A
atual geração pagou por sua
guerra contra a pandemia”, de-
clarou Guedes.

Medidas de apoio
O ministro da Economia pro-

meteu medidas de apoio ao em-

prego e às empresas em 2021.
Sem citar detalhes, disse que o
Congresso deverá reavaliar a
medida provisória que cria o
Bônus de Inclusão Produtivo,
programa de qualificação de jo-
vens. Apresentada no ano passa-
do, a proposta foi rejeitada no
Senado.

Quanto aos negócios de pe-
queno porte, Guedes prometeu
renovar programas de crédito
voltados a micro e pequenas
empresas. Ele citou programas
que vigoraram nos últimos anos,
como o Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte (Pro-
nampe) e o Fundo Garantidor
para Investimentos (FGI).

No início do ano, o presi-
dente Jair Bolsonaro vetou um
programa especial de refinanci-
amento de dívidas de pequenos
negócios. Em troca, a equipe
econômica lançou um programa
de renegociação de débitos de
micro e pequenas empresas ins-
critas em dívida ativa e prorro-
gou, por dois meses, o pagamen-
to de dívidas das empresas que
têm de renovar a adesão ao Sim-
ples Nacional. (Agencia Brasil)

No trimestre encerrado
em novembro, a taxa de deso-
cupação no país caiu para 11,6%,
com diminuição de 10,6% no
número de desempregados, uma
redução de 1,5 milhão de pesso-
as entre os desocupados. A que-
da em relação ao trimestre ante-
rior foi 1,6 ponto percentual e o
número de pessoas sem ocupa-
ção é 12,4 milhões. Na compa-
ração com o mesmo período do
ano anterior, a queda foi de
14,5%, com 2,1 milhões a me-
nos em busca de trabalho.

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD) Contínua
para o trimestre encerrado em
novembro de 2021, divulgada
na sexta-feira (28) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Segundo o instituto, entre
o trimestre encerrado em
agosto e o período encerrado
em novembro, 3,2 milhões de

Desemprego cai para
11,6% em novembro

pessoas conseguiram entrar no
mercado de trabalho, um au-
mento de 3,5% no número de
pessoas ocupadas.

De acordo com a coorde-
nadora de Trabalho e Rendi-
mento do IBGE, Adriana Berin-
guy, a recuperação pode estar
refletindo a sazonalidade do
fim de ano.

“Esse resultado acompanha
a trajetória de recuperação da
ocupação que podemos ver nos
últimos trimestres da série his-
tórica da pesquisa. O cresci-
mento também já pode estar
refletindo a sazonalidade dos
meses do fim de ano, período
em que as atividades relacio-
nadas principalmente a comér-
cio e serviços tendem a aumen-
tar as contratações.”

O nível de ocupação foi es-
timado em 55,1%, um aumen-
to de 1,7 ponto percentual
frente ao trimestre anterior.
(Agencia Brasil)

A Petrobras registrou recor-
de de produção e vendas de die-
sel S-10 em 2021. O diesel S-
10 é um combustível com baixo
teor de enxofre. Foram produ-
zidos 21,2 bilhões de litros, au-
mento de 10% em relação a
2020, e comercializados 25,8
bilhões de litros, revelando ex-
pansão de 34,7% na mesma
comparação.

A companhia esclareceu que,
para atender seus contratos de
venda, sua produção de diesel S-
10 é complementada por impor-
tações realizadas pela própria
Petrobras.

Segundo a empresa, o cres-
cimento do consumo do óleo
diesel S-10 está associado à
modernização da frota nacional
e garante os melhores resulta-
dos ambientais e econômicos
para os usuários. Atualmente, a
venda do S-10 corresponde a
mais da metade das vendas to-
tais de diesel da Petrobras.

“Os números refletem os
esforços da companhia para am-
pliar a oferta do produto com
menor teor de enxofre e que
atende às tecnologias mais mo-
dernas de motores em uso no
Brasil”, disse a empresa.

A meta é investir US$ 2,6
bilhões na expansão da capaci-
dade das refinarias da Petrobras
até 2026, o que resultará em uma
produção adicional de mais de
300 mil barris por dia de óleo
diesel S-10. Ao final desse pra-

Petrobras registra
recorde de produção

 e venda de diesel
S-10 em 2021

zo, todo o óleo diesel produzi-
do pela Petrobras será S-10, ga-
rantiu a companhia.

Dois tipos de óleo diesel
automotivo são comercializados
no Brasil atualmente,  o diesel
S-500 e o diesel S-10. Os óleos
atendem às necessidades de di-
ferentes tecnologias veiculares.
Enquanto o S-500 se destina a
veículos produzidos até 2011,
garantindo-lhes um menor con-
sumo, com atendimento às le-
gislações de emissões vigentes,
os veículos produzidos a partir
de 2012 devem usar o óleo die-
sel S-10, que permite atender
aos limites de emissões defini-
dos pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama).

A Petrobras disse que o uso
do óleo diesel S-10 em veícu-
los produzidos antes de 2012
não causa nenhum problema em
relação ao uso ou às emissões
de poluentes locais, mas pode
provocar aumento do consumo.

A empresa está apostando no
uso de novas tecnologias para
fornecer produtos que ajudem na
melhoria da qualidade do ar e
sejam competitivos em termos
de custo. Ela considera o óleo
diesel S-10 essencial para o de-
sempenho dos motores produ-
zidos a partir de 2012, devido
aos impactos positivos na redu-
ção de emissões de material par-
ticulado em até 80% e de óxi-
dos de nitrogênio em até 98%.
(Agencia Brasil)

Taxa média de juros em dezembro
registrou 24,4% ao ano

A taxa média de juros cobra-
da por instituições financeiras,
como bancos e cooperativas,
fechou o mês de dezembro em
24,4% ao ano, informou na sex-
ta-feira (28) o Banco Central.
Em janeiro do ano passado, a
taxa estava em 20% ao ano. O
resultado, que consta do relató-
rio de Estatísticas Monetárias e
de Crédito, mostra ainda que o
aumento foi registrado tanto
para pessoas físicas quanto para
empresas.

De acordo com o documen-
to, a taxa média de juros das pes-
soas físicas passou de 24,3%
em janeiro para 28,7% em de-
zembro. Já em relação às empre-
sas, os juros médios dos em-
préstimos e financiamentos pas-
saram de 13,4% para 17,4%.

Também houve aumento na
taxa média cobrada no crédito
rotativo do cartão de crédito, que
passou de 329% para 349,6% ao
ano. A cobrança do rotativo é
feita quando o valor total da fa-
tura não é pago até a data de ven-
cimento. Já a taxa do parcelado
do cartão fechou dezembro em
168,5%. Com isso, a taxa de ju-
ros total do cartão de crédito
terminou dezembro em 63,9%.
No cheque especial, a taxa de
juros cobrada foi de 127,6%.

No crédito livre, a taxa de
juros fechou o ano em 33,9% ao

ano, uma elevação de 8,4 pon-
tos percentuais (p.p.) em relação
ao registrado em janeiro. Nessa
modalidade, os bancos têm au-
tonomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado e
definir as taxas de juros cobra-
das dos clientes.

O relatório aponta que no
crédito livre aÌs empresas, a taxa
média de juros situou-se em
20% ao ano, contra 11,6% em
janeiro, com destaque para a ele-
vação da taxa em capital de giro
de longo prazo (9,1 p.p.), des-
conto de duplicatas e recebíveis
(6,3 p.p.), financiamento a ex-
portações (7,7 p.p.) e aquisição
de veículos (6,8 p.p.).

No crédito livre a pessoas
físicas, a taxa de juros alcançou
45,1% a.a., elevação de 7,9 p.p.
no ano, com destaque para o au-
mento em crédito pessoal não
consignado (10,8 p.p.) e aquisi-
ção de veículos (7,6 p.p.).

O Indicador de Custo do Cré-
dito (ICC), que mede o custo
médio de todo o crédito do Sis-
tema Financeiro Nacional
(SFN), atingiu 18,4% ao ano,
uma elevação de 1,6 p.p. em re-
lação ao registrado em janeiro.
No crédito livre não rotativo, o
ICC situou-se em 24,3% ao ano,
com variação de 1,9 p.p. ao lon-
go do ano.

A inadimplência do crédito

geral atingiu 2,3% em dezembro,
muito próximo ao menor valor
da série observado ao final de
2020, quando ficou em 2,1%.
No crédito livre, esse indicador
aumentou 0,2 p.p. em 2021, en-
cerrando o ano em 3,1%.

Já nas operações direciona-
das houve estabilidade (0,1 p.p.)
em 2021, finalizando o ano em
1,2%. Essas operações têm re-
gras definidas pelo governo, e são
destinadas, basicamente, aos se-
tores habitacional, rural, de infra-
estrutura e ao microcrédito.

Volume de crédito
O relatório mostra que, em

2021, o volume de crédito do
SFN alcançou R$ 4,7 trilhões,
um aumento de 16,5% no ano,
ante a variação de 15,6% no ano
anterior. O crédito a empresas
variou 11,1%, desacelerando
ante 21,8% em 2020. O crédi-
to às famílias cresceu 20,8%,
ante os 11,2% registrados em
dezembro de 2020. Em dezem-
bro de 2021, o crédito total va-
riou 1,9% com aumentos de
2,3% na carteira de pessoas ju-
rídicas e de 1,7% na carteira de
pessoas físicas.

Em 2021, o crédito livre para
pessoas jurídicas alcançou R$
1,3 trilhão, expansão de 18,3%
no ano, resultado que ficou
abaixo do crescimento registra-

do em 2020, quando ficou em
21,2%.

“Destacam-se os crescimen-
tos nas modalidades de duplica-
tas e antecipação de faturas de
cartão, conta garantida, aquisi-
ção de veículos e ACC. Desta-
que- se, também, a redução na
modalidade de capital de giro
ateì 365 dias, compensada pelo
fortalecimento da modalidade
acima de 365 dias”, diz o rela-
tório.

O crédito livre às famílias
atingiu R$ 1,5 trilhão, um cres-
cimento de 22,8% em 2021. O
resultado aponta para uma ace-
leração no crescimento, já que
em 2020 a expansão foi de
10,8%. O destaque vai para a
expansão das modalidades cré-
dito pessoal, aquisição de veícu-
los e operações com cartão de
crédito.

Em 2021, o crédito direcio-
nado atingiu R$ 1,9 trilhão, ele-
vação de 10,8% no ano, desace-
lerando após crescimento de
15,9% em 2020. O comporta-
mento foi bastante desigual en-
tre pessoas jurídicas e físicas:
enquanto as primeiras apresen-
taram retração de 0,3% no ano
(após expansão de 22,8% em
2020), as famílias apresentaram
crescimento de 18,4% (após
alta de 11,7% no ano anterior).
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



Anvisa aprova uso e comercialização
de autoteste para covid-19
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A diretoria colegiada da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou na
sexta-feira (28), por unanimida-
de, o uso e a comercialização,
no Brasil, de autotestes para de-
tecção de covid-19.

A aprovação ocorre após o
envio de informações pelo Mi-
nistério da Saúde a pedido da
Anvisa que, em 19 de janeiro,
solicitou esclarecimentos a
respeito da inclusão do auto-
teste nas políticas públicas de
testagem para covid-19 e tam-
bém sobre o registro de casos
positivos.

Registro
Com a aprovação na sexta-

feira, a agência vai publicar uma
resolução com os requisitos
necessários para que as empre-
sas interessadas em vender os
autotestes em farmácias peçam
o registro dos produtos.

Isso quer dizer que os au-
totestes não devem estar dis-
poníveis de imediato ao públi-
co final, pois, para que che-
guem às farmácias, cada pro-
duto, de cada fabricante ou im-
portador, deve ainda ser apro-
vado individualmente pela An-
visa, após análise de ampla do-
cumentação.

Requisitos
Um dos requisitos  para

aprovação de cada produto,
de acordo com o voto da re-
latora do tema na Anvisa, di-
retora Cristiane Rose Jour-
dan Gomes, é que os autotes-
tes tragam informações, com
linguagem clara e precisa,
orientando o público leigo
sobre como colher adequada-
mente o material biológico e
fazer o exame.

Outro requisito é que os pro-
dutos tenham sensibilidade de

80% ou mais ao coronavírus e
que possuam especificidade de
no mínimo 97% na detecção do
vírus, de acordo com o voto da
relatora.

Entenda
A aprovação do autoteste

ocorreu depois de o Ministério
da Saúde se comprometer a in-
cluir um capítulo sobre o assun-
to no Plano Nacional de Expan-
são da Testagem para Covid-19.
Acerca do registro de casos po-
sitivos, foi considerado sufici-
ente exigir que os fabricantes
dos produtos disponibilizem
plataforma para tal, por meio de
tecnologia QR Code.

Na quinta-feira (27), o mi-
nis t ro  da  Saúde,  Marcelo
Queiroga, afirmou que os au-
totestes não devem ser dispo-
nibilizados pelo SUS e que a
ideia é que estejam disponí-
veis em farmácias para quem

“tiver interesse em adquirir”.

Votos
“Não resta dúvida de que o

produto do diagnóstico in vitro
na forma de autoteste pode sim
representar excelente estratégia
de triagem e medida adicional
no controle da pandemia. Prin-
cipalmente neste momento em
que o contágio pela doença é
grande e muitas pessoas não con-
seguem ter acesso aos testes
pelo SUS ou por laboratórios da
rede privada”, frisou a relatora
do tema na Anvisa.

Cristiane Gomes destacou
ainda que o autoteste tem sido
elemento essencial no controle
da pandemia em países como
Alemanha, Reino Unido e Es-
tados Unidos, onde são, mui-
tas vezes, disponibilizados gra-
tuitamente.

O voto dela foi seguido pe-
los demais diretores que parti-

cipam da reunião extraordiná-
ria da sexta-feira – Rômison
Rodrigues Mota, Alex Ma-
chado e Meiruze de Souza
Freitas.  O diretor-presiden-
te da Anvisa, Antonio Barra
Torres, não participou, por
motivo de emergência de saú-
de na família.

Em seu voto, o diretor Rô-
mison Rodrigues Mota disse
que “o autoteste tem excelente
aplicabilidade no contexto pan-
dêmico, visto que permite o iso-
lamento precoce de casos posi-
tivos e a quebra de cadeia de
transmissão da covid-19”.

Ele destacou ainda dados da
Associação Brasileira de Redes
de Farmácias e Drogarias (Abra-
farma), divulgados na quinta-fei-
ra, dando conta de altíssima de-
manda por testagem para covid-
19. Segundo a entidade, entre 17
e 23 de janeiro, foram feitos um
recorde de 740,7 mil testes em

farmácias e drogarias, sendo que
43,14% resultaram positivos.

Preços
Todos os diretores mostra-

ram preocupação com o preço
do autoteste, destacando que,
para serem acessíveis ao maior
número possível de pessoas, os
preços dos produtos devem ser
menores do que os praticados
atualmente, tendo em vista que
dispensam o fornecimento do
serviço de coleta do material
biológico.

“Não há competência legal
da Anvisa para estabelecer pre-
ços máximos. Contudo, enten-
do que é fundamental que os
órgãos de proteção e defesa
do consumidor continuem a
realizar ações para coibir prá-
ticas de mercado que podem
ser consideradas abusivas”, dis-
se Rômison Rodrigues Mota.
(Agencia Brasil)

Governo vai priorizar criação de
empregos em 2022, diz presidente

O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira (28) que, em
2022, o governo focará seus es-
forços na geração de emprego e
no combate à inflação. A afirma-
ção foi feita durante a assinatu-
ra do protocolo de intenções
para oferta de vagas de qualifi-
cação no Programa Nacional de
Prestação de Serviço Civil Vo-
luntário.

O programa pretende ajudar
trabalhadores desempregados,
com idades entre 18 e 29 anos,
a adquirirem experiência pro-
fissional, com a ajuda de cur-
sos de qualificação. Benefici-
ará também trabalhadores com
idade acima de 50 anos, que
estão fora do mercado há mais
de dois anos.

O objetivo do governo é,
com a ajuda dos municípios, au-
mentar a empregabilidade des-
ses trabalhadores e transferir
renda através da bolsa qualifica-
ção, de forma combinada com a
execução de atividades de inte-
resse público nos municípios
participantes. Pretende, tam-
bém, amenizar os impactos so-
ciais no mercado de trabalho
decorrentes da crise causada
pela covid-19.

”Os municípios que optarem
por participar do programa irão
se encarregar da organização

local das atividades de interes-
se público e do pagamento da
bolsa qualificação, devendo ob-
servar a regulamentação da Me-
dida Provisória e outras dispo-
sições do Ministério do Traba-
lho e Previdência”, informa a
Secretária-geral da Presidência
da República.

Ainda de acordo com o go-
verno, os cursos serão ofere-
cidos pelos serviços nacio-
nais de aprendizagem (Senai)
e pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), com pri-
oridade para qualificação nas
atividades econômicas mais
importantes do município: “a
participação dos municípios é
voluntária, a depender de sua

capacidade de execução. O pro-
grama terá duração até 31 de
dezembro de 2022”.

Informalidade
Segundo o ministro do Tra-

balho e Previdência, Onyx Lo-
renzoni, o serviço civil voluntá-
rio abre “uma porta extraordiná-
ria” para esses trabalhadores.
Ele lembrou que, atualmente, o
Brasil tem 40 milhões de traba-
lhadores na informalidade, e que
é grande a dificuldade desses tra-
balhadores para conseguir o pri-
meiro emprego, por falta de qua-
lificação.

“Agora, prefeituras de todo
o Brasil poderão receber esses
jovens para trabalhar meio tur-
no, receberem bolsa de meio

salário-mínimo, com direito a
vale-transporte e seguro de aci-
dentes pessoais. Durante um ano
serão blindados e premiados
pelo sistema S brasileiro com
mais de 200 cursos de qualifi-
cação”, disse o ministro.

Lorenzoni esclareceu que a
responsabilidade da prefeitura
será a de garantir que, a cada se-
mestre, os trabalhadores desem-
pregados façam um curso de
qualificação.

Emprego e inflação
Em seu discurso, o presiden-

te Jair Bolsonaro disse que a
assinatura do protocolo de inten-
ções é mais uma entre as “duas
ou três ações excepcionais” que
semanalmente seu governo
anuncia.

“Não basta, individualmente,
você ou eu, estarmos bem e o
Brasil não estar bem. O Brasil,
estando bem, todos nós estare-
mos bem também, tendo opor-
tunidade de melhorar nossas vi-
das. Essa proposta que hoje se
materializa é mais uma das bem-
vindas”, disse o presidente.

“Continuaremos nosso tra-
balho, buscando, esse ano, dar
ênfase total à geração de empre-
go e ao combate à inflação”, dis-
se o presidente. (Agencia Bra-
sil)
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O Ministério do Trabalho e
Previdência informou que tra-
balhadores com sintomas de
covid-19 ou com diagnóstico
confirmado para a doença não
precisam apresentar atestado
médico às empresas e devem
ser afastados do trabalho pre-
sencial. De acordo com a pas-
ta, a apresentação de atestado só
é necessária caso o afastamen-
to dure mais de 10 dias.

Portaria interministerial
publicada esta semana prevê
que trabalhadores que tiverem
contato com pessoas com diag-
nóstico confirmado de covid-
19 também devem ser afastados
do trabalho presencial sem a
necessidade de apresentação de
atestado médico. “Contudo, se
o trabalhador precisar ficar afas-
tado por mais tempo, o atesta-
do se faz necessário”, destacou
o ministério à Agência Brasil.

Ainda de acordo com a por-

Afastamento de até 10 dias
do presencial por Covid-19

não exige atestado
taria, a empresa pode reduzir o
período de afastamento das ati-
vidades presenciais para sete dias
desde que o trabalhador esteja sem
febre há 24 horas, sem uso de
medicamento antitérmicos e com
remissão de sinais e sintomas res-
piratórios. Deve ser considerado
o primeiro dia de isolamento o dia
seguinte ao início dos sintomas
ou a data da coleta de teste RT-
PCR ou de teste de antígeno.

O texto também destaca
que a empresa deve orientar os
empregados afastados a perma-
necerem em suas residências,
além de assegurar a manuten-
ção da remuneração durante o
período de afastamento.

As medidas, segundo a pas-
ta, foram adotadas com o obje-
tivo de evitar um aumento ain-
da maior de infecções por co-
vid-19 provocadas pela alta in-
cidência da variante Ômicron.
(Agencia Brasil)

Teto de gastos fecha 2021 com
folga de R$ 27,53 bilhões

O teto federal de gastos en-
cerrou 2021 com folga de R$
27,53 bilhões, divulgou na sex-
ta-feira (28) a Secretaria do Te-
souro Nacional. Do limite de R$
1,486 trilhão, foram executados
R$ 1,458 trilhão, o equivalente
a 98,1% do total.

Na divisão por Poderes, o
Executivo gastou 98,2% do li-
mite; o Legislativo, 91,6%; o
Judiciário, 97,2%; e a Defenso-
ria Pública da União, 90,4%.
Apenas o Ministério Público da
União gastou mais que o limite:
100,5%. O órgão, no entanto,
informou que teve autorização
do Tribunal de Contas da União
(TCU) para gastar além do teto
e alega que legalmente não des-
cumpriu o limite. Coube ao Te-
souro gastar R$ 61,7 milhões a
menos para compensar a parte
do Ministério Público.

De acordo com o Tesouro
Nacional, o enquadramento dos
demais Poderes ao teto foi alcan-
çado por meio de ajustes nos gas-
tos de pessoal promovidos pelos
próprios órgãos. Ainda segundo o
Tesouro, os demais Poderes ago-
ra terão mais espaço para investi-
mentos, depois de segurarem os
gastos com os funcionários.

Até 2019, o Poder Executi-
vo compensava eventuais estou-
ros do teto de gastos por outros
Poderes. Dessa forma, o Tesou-
ro Nacional economizava mais
para permitir que o Legislativo,
Judiciário, Ministério Público
e Defensoria Pública cumpris-
sem cronogramas de reajustes
de pessoal estabelecidos antes
da emenda constitucional que
instituiu o teto. Esse mecanis-
mo só foi mantido em relação
aos gastos do Ministério Públi-

co da União, por meio de um
acórdão com o TCU.

Órgãos que estavam próxi-
mos de estourar o teto em 2020
continuaram a apertar os cintos
em 2021. A Justiça do Trabalho,
que encerrou o ano retrasado exe-
cutando 99,5% do limite, gastou
97,7% em 2021. Com 100% do
limite gasto em 2020, o Conse-
lho Nacional de Justiça executou
98,8% no ano passado.

Para 2022, o teto de gastos
está fixado em R$ 1,675 trilhão.
Originalmente, o limite corres-
ponderia a R$ 1,61 trilhão, mas
foi ampliado por causa da emen-
da constitucional que mudou a
fórmula de cálculo do teto.

Até 2021, o teto de gastos
era corrigido pela inflação ofi-
cial pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA) acumulado entre julho

de dois anos antes e junho do
ano anterior. Com a emenda
constitucional, o limite passou
a ser corrigido pela inflação apu-
rada entre janeiro e junho e pela
projeção de inflação de julho a
dezembro, com eventuais dife-
renças entre as previsões e os
resultados oficiais sendo com-
pensadas posteriormente.

Com a inflação tendo supe-
rado 10% em 2021, a nova fór-
mula de cálculo liberou R$ 64,9
bilhões no Orçamento deste
ano, segundo nota técnica da
Câmara dos Deputados. Esses
valores financiarão o Auxílio
Brasil de R$ 400 até o fim do
ano, gastos obrigatórios com a
Previdência Social e demais be-
nefícios vinculados à inflação,
com benefícios de assistência
social e gastos com a saúde pú-
blica. (Agencia Brasil)

Inflação do aluguel sobe 1,82% em janeiro
O Índice Geral de Preços –

Mercado (IGP-M), conhecido
como a inflação do aluguel, su-
biu 1,82% em janeiro, após va-
riar 0,87% no mês anterior.
Com o resultado, o índice acu-
mula alta de 16,91% em 12 me-
ses. Em janeiro de 2021, o ín-
dice havia subido 2,58% e acu-
mulava alta de 25,71% em 12
meses.

Os dados foram divulgados
na sexta-feira (28) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

“A inflação ao produtor se-
gue espalhada. Os preços dos
bens de investimento subiram
2,07%, ante 0,78%, em dezem-

bro de 2021. Já os preços de
materiais e componentes para
manufatura avançaram para
1,33%, depois de subirem
0,40% no mês passado. Por
fim, o minério, embalado pela
escalada do preço internacio-
nal, fechou janeiro com alta de
18,26% e respondeu por 52%
do resultado do IPA”, afirmou,
em nota, o coordenador dos Ín-
dices de Preços André Braz.

O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA) subiu 2,30%
em janeiro, após alta de 0,95%
em dezembro. Na análise por
estágios de processamento, a
taxa do grupo Bens Finais va-
riou 0,75% em janeiro. No mês

anterior, a taxa do grupo havia
sido de 0,53%. A principal con-
tribuição para este resultado
partiu do subgrupo bens de in-
vestimento, cuja taxa passou de
0,78% para 2,07%, no mesmo
período.

De acordo com a pesquisa,
a taxa do grupo bens Interme-
diários passou de 1,02% em
dezembro para 1,05% em janei-
ro. O principal responsável por
este movimento foi o subgru-
po materiais e componentes
para a manufatura, cujo percen-
tual passou de 0,40% para
1,33%. O índice de bens Inter-
mediários, obtido após a exclu-
são do subgrupo combustíveis

e lubrificantes para a produção,
subiu 1,26% em janeiro, con-
tra 0,74% em dezembro.

Segundo o Ibre/FGV, o es-
tágio das matérias-primas bru-
tas registrou alta de 4,95% em
janeiro, ante 1,22% em dezem-
bro. Contribuíram para o avan-
ço da taxa do grupo os seguin-
tes itens: minério de ferro (-
0,52% para 18,26%), soja em
grão (-1,03% para 4,05%) e
milho em grão (-2,68% para
5,64%). Em sentido oposto,
destacam-se os itens bovinos
(11,69% para 1,94%), café em
grão (12,52% para 1,92%) e
suínos (3,20% para -12,39%).
(Agencia Brasil)

Apolotech Tecnologia para Pneus Ltda
CNPJ nº 56.506.124/0001-06

Ata de Redução de Capital

A empresa Apolotech Tecnologia para Pneus Ltda, com sede na Rua Tenente Onofre Rodri-

gues de Aguiar, 1401, Mogi das Cruzes/SP, com fulcro às disposições do inciso II do artigo 1.082 

da Lei 10.406/2002, decidem os sócios pela redução do Capital Social da Sociedade por ser seu 

valor excessivo em relação objeto da sociedade, reduzindo então o Capital Social que era 

de R$ 3.426.842,00 (três milhões e quatrocentos e vinte e seis mil e oitocentos e quarenta e 

dois reais), dividido em 3.426.842 (três milhões e quatrocentas e vinte e seis mil e oitocentas e 

quarenta e duas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e realizadas, para 

R$ 2.879.669,00 (dois milhões e oitocentos e setenta e nove mil e seiscentos e sessenta e nove 

reais), dividido em 2.879.669 (dois milhões e oitocentas e setenta e nove mil e seiscentas e 

sessenta e nove) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, mantendo-se a proporção entre os sócios, 

na forma do estabelecido nos artigos 1.083 e 1.084 do mesmo diploma legal.

Bahema Educação S.A.
CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30/12/2021
1. Data, Horário e Local: Em 30/12/2021, às 9h, com participação virtual dos presentes, considerada, 
portanto, realizada na sede social da Bahema Educação S.A. (“Companhia”). 2. Presença e Convocação: 
Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Cássio Beldi Hubner; Secretário: Guilherme Affonso 
Ferreira Filho. 4. Ordem do Dia: Deliberar, de acordo com o Instrumento Particular de Escritura da 2ª 
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Bônus de Subscrição, 
Emitidas em Série Única da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), sobre a emissão 
de novas ações ordinárias da Companhia em decorrência do exercício de bônus de subscrição emitidos 
pela Companhia e atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das Debêntures emitidas no 
âmbito da Emissão. 5. Deliberações Tomadas: Os membros do Conselho de Administração, após 
análise e discussão das matérias propostas, deliberaram, por unanimidade e sem restrições: 5.1. Ratificar 
a regularidade da convocação e instalação desta Reunião do Conselho de Administração, face à presença 
da totalidade de seus membros. 5.2. Consignar que entre os dias 14 e 29/12/2021, houve o exercício de 
184.275 bônus de subscrição emitidos pela Companhia e atribuídos como vantagem adicional aos 
subscritores das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Bônus de Subscrição”). Cada Bônus de 
Subscrição, exercido ao preço de R$ 16,28 por ação, confere ao seu titular o direito a receber 5 ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, em razão do 
desdobramento de ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
18/08/2021 e conforme escritura de Emissão. 5.3. Assim, em decorrência do exercício, por determinados 
titulares, de seus respectivos Bônus de Subscrição, aprovar a emissão de 921.375 novas ações ordinárias 
de emissão da Companhia. As novas ações são desde já emitidas dentro do limite do capital autorizado 
e farão jus a todos os direitos atribuídos às ações ordinárias atualmente existentes. 5.4. Ratificar que 
(i) em razão da emissão das 921.375 novas ações ordinárias de emissão da Companhia aprovadas no 
item 5.3. acima, em razão do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos Bônus de 
Subscrição, o capital social da Companhia passará dos atuais R$ 193.631.374,44, dividido em 15.430.660 
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R$ 208.631.359,44, dividido em 
16.352.035 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, portanto, um aumento no valor 
de R$ 14.999.985,00, mediante a emissão de 921.375 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal. 5.5. Aprovar que a Diretoria da Companhia possa praticar todos os atos, bem como 
celebrar todos os documentos necessários para efetivar as deliberações ora aprovadas. 6. Encerramento 
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos para lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A., que, após, lida e 
aprovada, foi por todos assinada, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo o 
Artigo 10, § 1º da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial. Mesa: Presidente: 
Cássio Beldi Hubner; Secretário: Guilherme Affonso Ferreira Filho. Membros do Conselho de 
Administração: Jeffrey Norman Ware, João Alceu Amoroso Lima, Cássio Beldi Hubner, Maria Fernanda 
Rocha Tabacow, Marcelo Walton, Maurício Nogueira Escobar, Ignacio Dauden Martinez e Bruno de 
Almeida Camargo. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. São Paulo, 
30/12/2021. Cássio Beldi Hubner - Presidente da Mesa; Guilherme Affonso Ferreira Filho - Secretário. 
JUCESP nº 34.240/22-6 em 21/01/2022. 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 6DCC-D80F-EEB2-5FA2.
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo/SP

Data do leilão: 17/02/2022 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS
UNIDOS COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA,
SÃO PAULO/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido
a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-
97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/
1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato,
como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de
perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma
Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.

A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.

Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA,

seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal
ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das
execuções extrajudiciais.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o
imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED 10325/2017 – Contrato: 118164135108-7 - CREDOR: EMGEA -
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA
HIPOTECARIA PIRATINI – CHP
DEVEDOR(ES): FUAD FRANCO KULAIF, BRASILEIRO, COMERCIANTE, RG:
12.320.568-2 SSP/SP, CPF: 013.428.938-24, CASADO NO  REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI Nº 6.515/77, COM
MARCIA PERES KULAIF, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 10.952.006-3 SSP/SP,
CPF: 022.540.088-03. Imóvel sito à: RUA DEZESSETE ( ATUAL RUA RICARDO
ABED, Nº 333 NÃO OFICIAL), CASA SOB Nº 02, DO CONJUNTO 29, NA
QUADRA Q, CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA VERDE, LOTEAMENTO
VISTA VERDE, 31º SUBDISTRITO PIRITUBA, SÃO PAULO/SP. Casa sob nº
02, com a área construída de 82,75m2 e seu respectivo terreno medindo
3,40m de frente para a Rua Dezessete, tendo do seu lado direito de quem do
terreno olha para a Rua Dezessete, 25,00m onde confronta com a casa 03,
no seu lado esquerdo mede 25,00 onde confronta com a casa 01, tendo nos
fundos 3,40m onde confronta com o lote 34 da mesma quadra Q, encerrando
a área de 85,00m2. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

São Paulo, 29 de Janeiro de 2022
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial

29/01, 09/02 e 17/02/2022

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉ RODRIGUES 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 487.065, em 24 de junho de 2021, e autuado, o Requerimento feito por
FERNANDA CRISTINA PINHA,  brasileira, divorciada, arquiteta, RG. nº
20.050.918-4-SSP/SP, CPF/MF. nº 286.486.488-66 residente e domiciliada
nesta Capital na Rua Martim Francisco nº 776, apto. 41, Higienópolis,
objetivando a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIALEXTRAORDINÁRIA do
imóvel consistente em UMA VAGA INDETERMINADA na garagem
coletiva localizada no andar térreo do “PRÉDIO SANTA FRANCISCA”,
situado na Rua Martim Francisco nº 776, no 11º Subdistrito – Santa
Cecília, objeto da matricula 30.681, deste 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 425 a 434 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”, ficam eles
por este Edital INTIMADOS da existência do referido processo,
franqueando-lhes 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 mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima
mencionada, os quais poderão 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 venha 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, 29 de janeiro de 2022. O Oficial: (Jersé Rodrigues da Silva).

29/01 e 14/02

INTERESSADO: MESSIAS CONSTRUÇÕES PARTICIPAÇÕES INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS – EIRELI
PROCEDIMENYO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – PRENOTADO Nº 571.954
IMÓVEL: Rua Amro Bezerra Cavalcanti, nº 751, ( antiga Rua Djalma Forjaz ),lote nº 38
da quadra nº 26, do bairro Vila Matilde, contribuinte nº 058.044.011-8, no 38º Subdistrito
– Vila Matilde, transcrição nº 2.242.  Vanda Maria de Oliveira Penna Antunes da
Cruz, 16ª Oficial de Registro de imóveis desta Capital, com fulcro no art.216-A, §4º
DA Lei nº 6.015/73 FAZ Saber QUE PERANTE A SUA Serventia encontra-se prenotado
o procedimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, na modalidade Extraordinária,
requerido por Messias Construções Participações Incorporações Imobiliárias Eireli,
com sede nesta Capital na Avenida Waldemar Carlos Pereira, nº 258, da Vila Talarico,
CNPJ nº 32.299.576/0001-98, o qual solicitou o reconhecimento do direito de propriedade
sobre o imóvel acima identificado, de propriedade de LUCAS MARTINEZ, alegando
posse mansa e pacífica, pelo período de mais de 20 anos, tendo confrontantes: Do
lado direito – David Martinez e Moriam Ignatti, matriculado sob nº 87.993; do lado
esquerdo – Instituto das Filhas de são José do Caburlotto no Brasil, matriculado sob
nº 4.799, deste Registro; e nos fundos – Edson Olandino Pires, matriculado sob nº
1.667, deste Registro. Sendo assim, o presente edital tem por finalidade DAR CIÊNCIA
A LUCAS MARTINEZ, AURELIA MARTINEZ GONZALES, FRANCISCO MARTINEZ,
MARIA NAIR MARTINEZ. MARIA NAIR MARTINEZ, LZA MARTINEZ, ELZA MARTINEZ,
LUCAS MARTINEZ LOPES, AMÉLIA MARTINEZ, REINALDO MARTINEZ, HAMILTON
MARTINEZ, SANDRA MARTINEZ, NADIA LINA MARTINEZ, VICENTE MARTINEZ,
MERCEDES LOPES MARTINEZ. JOSEFA MARTINEZ RECKEVICIUS, STASYS
RECKVICIUS, ANTÔNIO AMRTINEZ, HULDA SEEFRIED MARTINEZ, FRANCISCA
MARTINEZ MEDINA, LUIZ MEDINA LOPES, DAVIS MARTINEZ, MIRIAM IGNATTI,
EDINA HOLANDINO PIRES CHAGAS, JOSELIA HOLANDINO VASCONCELOS,
ALCEU CAMPOS DE MENEZES, ADELIA HOLLANDINO PIRES GARCIA, JOSÉ
RAMON GARCIA LOURIDO, bem como TERCEIROS EVENTUALMENTE
INTERESSADOS, para que, não concordando com a usucapião pretendida, apresente
no prazo de 15 dias corridos, a contar da publicação deste Edital, impugnação
fundamentada dirigida ao 16º Oficial de Registro de Imóveis na Rua Pamplona, nº
1.593, Jardim Paulista, no horário de expediente das 9 às 16 horas. Informa que se
não houver manifestação expressa no prazo informado será presumido como
verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião
extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei.

IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 40.593.395/0001-06 - NIRE 35.300.563.727

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO 
DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM 

SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DA IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.
Nos termos da Cláusula 9 da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da IFIN 
Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”), celebrada entre a IFIN PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima 
fechada, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, 
Itaim Bibi, CEP 040533-014, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/
ME”) sob o nº 40.593.395/0001-06 (“Emissora”), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., instituição fi nanceira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, 215 – 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, (“Agente 
Fiduciário”) e a VIRGO HOLDING LTDA., sociedade empresária limitada, com sede no município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Cj. 217, Itaim Bibi, CEP 04533-014, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 30.507.646/0001-20, fi cam convocados os Titulares das Debêntures da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos, da IFIN Participações S.A. (“Debêntures” e “Emissão” respectivamente), o Agente Fiduciário e os 
representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Debenturistas, a 
realizar-se no dia 17 de Fevereiro de 2022 às 14:00 hrs, de forma exclusivamente remota e eletrônica 
através da plataforma Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“ICVM 625”), a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) A concessão de waiver para obtenção 
do registro da Emissora perante a CVM na categoria A, nos termos da Instrução CVM 480, em prazo posterior ao 
estabelecido na cláusula 7.1., item (f) da Escritura de Emissão, bem como a prorrogação do prazo por mais 12 
(doze) meses a contar da data de deliberação desta assembleia para cumprimento da referida obrigação; e, (ii) A 
autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, realizarem todos os atos e celebrarem todos e 
quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item “(i)” acima. A Emissora 
deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que nos termos do artigo 71, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por 
Ações, a Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas 
que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação, e, em segunda convocação, 
com qualquer quórum, já as deliberações dependerão da aprovação prévia de Debenturistas que representem 50% 
(cinquenta por cento) mais um das Debêntures em Circulação. Considerando as medidas restritivas relacionadas 
principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da 
ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como em observância à ICVM 625, 
informamos aos Debenturistas que a Assembleia ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do 
sistema Microsoft Teams de conexão via internet, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles 
Titulares das Debêntures que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para 
juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 1 (um) dia 
antes da realização da Assembleia, sendo aceito somente até o horário de realização da Assembleia, os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, cópia do documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular do debênture; e (c) quando for representado 
por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições 
legais. Os Debenturistas 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 a Agente 
Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora 
disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página 
eletrônica (https://www.ifi n.website/) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Debenturistas 
na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo 
Debenturista ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos 
pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Debenturista 
ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que 
comprove os respectivos poderes. Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à 
eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a 
Assembleia será integralmente gravada. São Paulo, 27 de janeiro de 2022. IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 126ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA

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

São Paulo, 27 de janeiro 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

EXTRATO DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO
STE/ENGEMIN – PROJETO PR 317 L1

Empresas Consorciadas: STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
S.A (NIRE 4330000418-0 – CNPJ/MF 88.849.773/0001-98) – Empresa Líder,
com 50% de participação e ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
(NIRE 4120191574-3 – CNPJ/MF 80.257.389/0001-94) com 50% de
partic ipação.  Objeto: “Contratação de empresa de consultoria para
elaboração de projeto executivo de engenharia para Restauração e
Ampliação de Capacidade da Rodovia PR-317 entre o km 0 (Ponte sobre o
Rio Paranapanema – Exclusive) e o Entroncamento com a PR-542 p/ Nossa
Senhora das Graças (Exclusive a interseção), denominado Lote 01 – Rio
Paranapanema – Nossa Senhora das Graças, totalizando 34,24 km de
extensão, objeto da SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS SP Nº 001/2021-DER/
DT - Concorrência nº 013/2021 DER/DT, do DER – Departamento de Estradas
de Rodagem do Paraná,. Sede: Rua Saldanha da Gama, n° 225, Bairro
Harmonia, em Canoas/RS – CEP 92310-630. Fundamentação Legal: Artigos
278 e 279 da Lei 6.404/76. Data de Início: Registro sob o nº 43500320280
em 24/01/2022 da Empresa CONSORCIO STE/ENGEMIN - PROJETO PR
317 L1, CNPJ 44998200000150
e protocolo 220089167 - 11/01/2022. Autenticação:
FBA270FF8DB58794F6EEEFFF63DDA765D044D9.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - AAFIT/SP
CNPJ nº 47.468.376/0001-99

(02/02/2022)
A Associação dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – AAFIT/
SP, nos termos do artigo 13 do seu Estatuto, com sede à Avenida Vieira de Carvalho,
172, 5º andar, São Paulo/SP, CONVOCA os associados para a Assembleia Geral a ser
realizada, excepcionalmente em função da pandemia, de forma virtual na internet por
meio da plataforma Zoom, no dia 02 (dois) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e
dois), às 11:30 h (onze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 12:00 h (doze
horas) em segunda chamada com qualquer número de associados presentes, com a
seguinte pauta: -  Deliberar quanto às condições para realização da eleição para os
membros do Conselho de Representantes e do Conselho Fiscal, de acordo com as
Regras Específicas para o processo eleitoral de 2021, em razão das restrições
sanitárias impostas pela pandemia, conforme deliberação da Assembleia realizada em
14/04/2021. O link para acesso à reunião da Assembleia Geral é: https://
us06web.zoom.us/j/82691881208. São Paulo, 28 de janeiro de 2022.  Flávio Porto
Venturini - Presidente do Conselho de Representantes. Rafael Rodrigues Aguirrezábal
- Presidente

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDAF/SP
CNPJ nº 60.534.138/0001-00

(02/02/2022)
O Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – SINDAF/
SP, nos termos do artigo 12 do seu Estatuto, com sede à Avenida Vieira de Carvalho,
172, 5º andar, São Paulo/SP, CONVOCA os filiados para a Assembleia Geral a ser
realizada, excepcionalmente em função da pandemia, de forma virtual na internet por
meio da plataforma Zoom, no dia 02 (dois) de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e
dois), às 11:30 h (onze horas e trinta minutos) em primeira chamada e às 12:00 h (doze
horas) em segunda chamada com qualquer número de associados presentes, com a
seguinte pauta: -  Deliberar quanto às condições para realização da eleição para os
membros do Conselho de Representantes e do Conselho Fiscal, de acordo com as
Regras Específicas para o processo eleitoral de 2021, em razão das restrições
sanitárias impostas pela pandemia, conforme deliberação da Assembleia realizada em
14/04/2021. O link para acesso à reunião da Assembleia Geral é: https://
us06web.zoom.us/j/82691881208. São Paulo, 28 de janeiro de 2022.  Flávio Porto
Venturini - Presidente do Conselho de Representantes. Rafael Rodrigues Aguirrezábal
- Presidente

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 142ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA

DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.) 
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 142ª Série da 4ª Emissão da VIRGO 
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, 
CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a SIMPLIFIC PAVARINI 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, atuando por sua fi lial na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano 466, Bloco B, conjunto 1401 – Itaim Bibi, 04534-
002, inscrita no CNPJ sob o nº 15.227.994/0004-01 (Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-
se em segunda convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 07 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 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 19 de 
novembro de 2021, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: (I) Aprovar a não Recompra 
Compulsória dos Créditos Imobiliários nos termos da cláusula 6.1. item (ii) do Instrumento Particular de Contrato de 
Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em razão da não constituição da Alienação 
Fiduciária (conforme defi nido no Termo de Securitização) e apresentação da Matrícula nº 15.040 do 2º Ofício do 
Registro de Imóveis de Salvador, constando o registro do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em 
Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária”), dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
de sua respectiva prenotação, prorrogável automaticamente por até dois períodos consecutivos de 30 (trinta) dias 
corridos caso a Fiduciante comprove que está cumprindo diligentemente com todas as exigências feitas pelo Ofício de 
Registro de Imóveis e que não houve a baixa da prenotação, conforme previsto na cláusula 3.9 do referido Contrato de 
Alienação Fiduciária; (II) Aprovar a concessão de prazo adicional equivalente a 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
realização da Assembleia, prorrogáveis por igual período, desde que comprovado que a Fiduciante (conforme defi nido 
no Contrato de Alienação Fiduciária) está cumprindo diligentemente com todas as exigências feitas pelo Ofício de 
Registro de Imóveis, para registro do Contrato de Alienação Fiduciária; e (III) Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto 
com a Emissora, a realizar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações acima. O 
material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o 
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem 
pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer 
número dos CRI em circulação, excluídos os que não possuem direito de voto, conforme clausula 16.10 do Termo de 
Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, 
através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela 
Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com 
cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simplifcpavarini.com.br preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento 
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação 
do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação 
na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI 
poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a 
correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em 
até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado 
para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material 
de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: 
(i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por seu representante legal, assinada de forma 
eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos 
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, 
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 29 de janeiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

Extremo Sul Negócios Imobiliários Ltda.
CNPJ/ME nº 10.940.983/0001-08 - NIRE em fase de obtenção

Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 31.12.2021

Data, hora, local: 31.12.2021, 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.461, conjunto 74, sala 5E, Torre 

Sul, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Carlos Ferreira Rodrigues; e Secretária: Alda Célia Martino. Presença: To-

talidade do capital social. Deliberações aprovadas: Reduzir o capital social, por considerá-lo excessivo em re-

lação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, no valor de R$ 12.000.000,00, 

passando o capital de R$ 12.150.000,00 para R$ 150.000,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 

31.12.2021. Sócios: Formapar Participações Ltda. p. Carlos Ferreira Rodrigues e Alda Célia Martino.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044612-06.2012.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) CLEDEMILSON LUI, Brasileiro, CPF 281.501.328-21, e EURO VILA MARIA EDIÇÕES CULTURAIS LTDA, CNPJ 03.158.098/
0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, objetivando o recebimento
da quantia de R$ 41.697,49 (set./2012), decorrente do Contrato de Crédito Parcelado Giro Fácil Premium-Price nº 1853-05086-
61. 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 os 20 dias supra, pague o debito atualizado ou ofereça embargos,
ficando intimado de que, haverá isenção das custa processuais se cumprir o mandado no prazo, nos termos do artigo 701,§1º, do
CPC/2015 e honorários advocatícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa, sob pena de conversão do mandado
de citação em mandado de execução. Decorrido os prazos supra, no silencio, 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 20 de janeiro de 2022.                                                                                                 29/01 e 01/02/2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051666-56.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gleisson de Sousa Pinheiros 49853010860 (CNPJ. 31.540.866/0001-19), que Banco
Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 99.566,07
(agosto de 2019), decorrente do Contrato de Crédito sob nº 011893606, por meio da Agência n.º 0461, Conta
Corrente n.º 15854-2. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2022.  29/01 e 01/02/2022

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1011456- 56.2016.8.26.0005 ( U-931 ) A Dra.
Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria Júlia Marques,
por si e como rep. do Espº de José Ferreira Marques Filho, Maria Aparecida Marques, Geneci Santana da
Silva, Edison Antonio da Silva, Isac Teixeira Varjão, Erminio Alves da Silva, Ligia de Souza Rocha Alves da
Silva, Marcos Luiz Santos Oliveira, Maria Joseli dos Santos Oliveira e Metrópole Mercantil e Imobiliária Ltda,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Edirlei Oliveira e Vaneide Leandra dos Santos ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio de metade ideal do imóvel localizado na Rua Salvador
Fernandes Cardia, nº 232, Jardim Helena - São Paulo/SP, com área de 126,50 m², contribuinte nº112.117.0007-
1 , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias
úteis, contestem o feito. 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. São Paulo-
SP.           J - 31/01 e 01/02

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1051554-55.2017.8.26.0100 ( U-765 ) A Dra.
Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Riccioti Danzi e s/
m. Luiza Danzi, Encarnacion Raposo Hachmioune e s/m. Boumefien Hachmioune, Manuel Raposo Amores
e s/m. Josefa Colallado Cuadradoa, Alicio Nobuo Yoda e s/m. Mariusa Etsumi Yuki, Raquel Vieira Barbosa
de Carvalho, Antonio Lopes, Ademilson Vieira dos Anjos, João Benedito, Espólio de Rochel Christe, Davi
Soares Lopes, José Estevan, Francisco Ferreira de Carvalho Filho e s/m. Edna Maria de Albuquerque
Carvalho, Hind Hassan Smaili, Espólio de Mohamed Ali Smaili, Evangelos Minassidis e s/m. Dilma Lazara
Rezende Minassidis, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Edna Maria de Albuquerque Carvalho e
Francisco Ferreira de Carvalho Filho ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
do imóvel localizado na Rua Pedrinho Roschel, nº 600, Parque Recreio, Distrito de Parelheiros, São Paulo-
SP, com área de 66.868,58 m² e cadastrado no INCRA sob n° 638.358.371.998-7, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. 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. São Paulo-SP. J - 28 e 29/01

ASSOCIAÇÃO AICHI DO BRASIL 
CNPJ/MF 46.393.013/0001-79 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Seguindo as disposições estatuárias, ficam convocados os associados para se reunirem em 
Assembleias, Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia 13 de fevereiro de 2022 (domingo), neste 
contexto de aumento de casos de Covid e Influenza, consideramos prudente realizar através de 
plataforma virtual Google Meeting. ASSEMBLEIA EXTRAORGINÁRIA, em Primeira Convocação, às 
10:15 horas, com o quórum mínimo estatuário ou em Segunda Convocação, às 10:30 horas, com 
qualquer número de presentes, para a seguinte ordem do dia: Alteração do Estatuto Social da 
Associação.  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, em Primeira Convocação às 11:15 horas, com 
quórum mínimo estatuário ou em Segunda Convocação às 11:30 horas, com qualquer número de 
presentes, para seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre a aprovação do relatório de atividades, do 
balanço e da demonstração de resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;                
2) Deliberar sobre aprovação do plano de atividades e da previsão orçamentária para o ano de 2022;  
3) Deliberar sobre outros assuntos de interesse geral. Serão listados como presentes os que o chat 
registrar como participante. Os interessados em participar, devem enviar mensagem nesse sentido para 
o WhatsApp (11)93498-8319, até as 12 horas do dia 11 de fevereiro, para poderem receber o link de 
acesso. 
 

São Paulo, 31 de janeiro de 2022. 
 

Isao Sawada - Presidente 

Governo publica
critérios para

universalização da
internet na educação

O Diário Oficial da União de sexta-feira (28) publicou decreto
que regulamenta e estabelece critérios de transferência automática
de recursos às unidades federativas, com o objetivo de garantir
acesso à internet “com fins educacionais” a alunos e professores da
educação básica pública.

Ao regulamentar a lei nº14.172, publicada em junho de 2021, o
decreto nº 10.952, divulgado nesta sexta-feira, detalha como serão
feitas as transferências por meio da Plataforma +Brasil, sistema que
integra as bases de gestão de transferências de recursos da União.

A transferência, feita em parcela única de R$ 3,5 bilhões aos
estados e ao Distrito Federal, é um apoio financeiro, dado em razão
da calamidade pública decorrente da pandemia, de forma a, em cola-
boração com os municípios, “proporcionar equidade na
universalização do ensino”. (Agencia Brasil)



Esporte
Jornal O DIA SP

Na estreia de Interlagos, equipe do
kartódromo entra para protagonizar

PÁGINA 6 SÁBADO À SEGUNDA FEIRA, 29, 30 e 31 DE JANEIRO DE 2022

(11) 99653-7522

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

Ano novo, temporada
nova. Cacá Bueno confir-
mou sua presença na Sto-
ck Car pelo 21º ano segui-
do. O pentacampeão reno-
vou contrato com a equi-
pe iCarros-ACDelco Cro-
wn Racing e também re-
velou que continuará ace-
lerando no Império Endu-
rance Brasil em 2022. 

“Estarei mais um ano
presente na Stock Car e
agradeço a minha equipe
iCarros-ACDelco Crown
Racing por 2021 e pela
temporada que está por
vir. É um novo ano e com
ele vem novas oportunida-
des”, diz o veterano e mai-
or campeão em atividade
na categoria.

“Também estou muito
contente em anunciar que
seguirei disputando o Im-
pério Endurance Brasil. A
temporada do ano passa-
do foi bem positiva e é
muito divertido acelerar o
Mercedes AMG GT3, em
2022 vamos em busca de
mais um título na parceria
com a RC Competições”,
completa Cacá, campeão
da classe GT3 em 2021,
ao lado de Ricardo Bap-
tista.

Cacá Bueno terá
mais um ano de
jornada dupla na
Stock Car e no

Endurance em 2022
Pentacampeão que deve se aproximar da marca de 600
corridas na carreira divulga seu calendário de 2022
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Layout do carro de Cacá Bueno na Stock Car

O calendário deste ano
para Cacá Bueno conta
com duas grandes catego-
rias, sendo repleto de de-
safios e novas oportunida-
des.

Além de ser seu 21º ano
na Stock Car, Cacá está
cada vez mais próximo de
alcançar a marca de 600
corridas em toda sua car-
reira. A estimativa é que
isso aconteça no segundo
semestre do ano. 

E esta nova marca deve
ser alcançada juntamente a
seu novo patrocinador: o
Grupo Souza Lima. A em-
presa é conhecida por ser
referência em segurança
no Brasil.

“É um prazer ter o Gru-
po Souza Lima comigo
este ano, estou bem con-
tente com a chegada de um
novo patrocinador se jun-
tando ao meu time com
Itaú, iCarros, ACDelco,
Red Bull e Paraflu. Este é
um calendário que conta
com duas grandes catego-
rias, repleto de desafios e
quem sabe podemos au-
mentar com algumas cor-
ridas internacionais ainda
em 2022”,  completou
Cacá.

500 Milhas de Kart

RKC/Imab/Kiss FM será composta por Alberto Otazú, Andrez Velasco, Bruno Sutter, Fábio Cunha, Fábio PL, Igor Mori e
Nelson Reple

Equipe RKC/Imab/Kiss FM

Pela primeira vez disputada
no Kartódromo Ayrton Senna,
em Interlagos (SP/SP), a 25ª
edição das 500 Milhas de
Kart terá largada as 10 horas
de domingo (30), para 500
quilômetros ou 7 horas de
disputas entre pilotos oriun-
dos da Fórmula 1, Fórmula
Indy, Stock Car, Fórmula Tru-
ck, kartistas profissionais e
amadores. A prova mais de-
mocrática do esporte a mo-
tor brasileiro e que abre o
calendário do kartismo naci-
onal terá transmissão ao vivo
no canal  Bandsports ,  bem
como flashes na TV Band, na
largada e na chegada. Enquanto
não houver transmissão da TV,
entre 11h30 e 16h30, os fãs po-
derão acompanhar a competição

no Youtube pelo canal do Kartó-
dromo Granja Viana.

E para fazer frente às estre-

las do automobilismo nacional e
internacional, um campeonato de
Kart Amador que organiza as

suas etapas exclusivamente no
kartódromo de Interlagos mon-
tou um time com dois karts, um
inscrito na categoria Light e ou-
tro na Geral. A equipe RKC/
Imab/Kiss FM será composta
por Alberto Otazú, Andrez Velas-
co, Bruno Sutter, Fábio Cunha,
Fábio PL, Igor Mori e Nelson
Reple. 

Para viabilizar a participação
na mais importante prova de en-
durance do kartismo brasileiro,
o Racing Kart Club, clube de
companheirismo do Rotary Club
Ponte Estaiada São Paulo conta-
rá com o apoio da Imab Fecha-
duras, Kiss FM, Move3, Master
Healthlog, Ecoposte, Itasom e
No Fire. Visite
www.rotaryspponteestaiada.com;
Visite www.rkcracing.com.br

F
o

to
/D

iv
u

lg
a

ç
ã

o

Leozinho é atração no
Reis e Rainhas do Drible 

Leozinho vibra com gol marcado
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A sétima edição do Reis e
Rainhas do Drible, no próximo
domingo (30), em São Bernardo
do Campo (SP), terá em quadra
um dos principais destaques do
futsal mundial na atualidade. Tra-
ta-se de Leonardo Caetano Sil-
va, ou simplesmente Leozinho,
jogador de 23 anos do Magnus
Futsal, de Sorocaba (SP). Ao lado
do craque Falcão e de outras fe-
ras do futebol nacional, Leozi-
nho fará sua estreia no evento em
que dribles valem mais do que
gols, visando favorecer as joga-
das bonitas no esporte.

“Ser convidado para jogar o

Reis e Rainhas do Drible é mo-
tivo de muita honra. Eu cresci
assistindo ao evento pela televi-
são e hoje ser um dos participan-
tes, me deixa muito feliz. As ex-
pectativas, é claro, são as melho-
res possíveis. Jogarei contra o
meu ídolo, o Falcão, e espero
vencê-lo. Só tenho que agrade-
cer a todos que fizeram parte para
que este sonho se tornasse rea-
lidade”, enaltece Leozinho, na-
tural de Petrópolis (RJ).

Além de Leozinho e Falcão,
estão confirmados mais três re-
presentantes do futsal: Vanessi-
nha, atleta eleita três vezes a

melhor do mundo, e os goleiros
Lucas Oliveira, do Corinthians,
e Gian Wolverine, do Praia Clube,
que teve passagem pela seleção
brasileira. Ainda entre as mulhe-
res, disputam o evento Gabi Zanot-
ti, camisa 10 do Corinthians, Fabi
Simões, do Internacional, e a cam-
peã do mundo de futebol de mesa
e de futevôlei, Natalia Guitler. 
Representam o futebol freestyle,
os habilidosos Diego Oliveira e
Adonias Fonseca. 

O formato - O Reis e Rainhas
do Drible é realizado em uma qua-
dra especialmente desenhada e
com regras adaptadas para facili-
tar a apresentação dos dribles. O
formato é o 4 x 4, com três joga-
dores na linha e um goleiro, em
dois tempos de 10 minutos, com
cronômetro parado. O evento une
as características do futsal, com
futebol de campo e o futebol fre-
estyle. Alguns dribles tradicionais,
como caneta, meia-lua e chapéu,
por exemplo, valem o dobro de
pontos em relação a um gol.

A competição pode ser defi-
nida quando estiver em seus
momentos finais com uma regra
válida desde a segunda edição: o
jogador que conseguir realizar o
drible e fizer o gol na mesma
jogada terá uma bonificação e
este “combo” valerá quatro pon-

tos. Há ainda os desafios indivi-
duais, em que um atleta escolhe
um adversário para o drible um
contra um. As faltas, caso ocor-
ram, são cobradas sempre no es-
tilo shoot out, ou seja, o jogador
vai de encontro ao goleiro adver-
sário com o objetivo de driblá-
lo para fazer o gol.

Retirada de ingressos -
 A sétima edição do Reis e Rai-
nhas do Drible, com transmissão
ao vivo da TV Globo, a partir das
10h do dia 30 de janeiro, faz parte
da programação do Esporte
Espetacular e volta a ter presença
de público neste ano, com entrada
gratuita, porém sendo obrigatório
a doação de 1 kg de alimento não
perecível (sal não será aceito).

O início da troca de ingres-
sos acontece na sexta-feira (28),
entre 9h e 18h, no Ginásio Poli-
esportivo de São Bernardo do
Campo, no portão 3. No dia se-
guinte, também haverá troca de
ingressos, também no mesmo
horário e local.

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.

Atividades na natureza são vitais para
a saúde física e mental nos tempos atuais

Esportes de aventura

O isolamento necessário nos
últimos dois anos mexeu com a
saúde física e mental de todos.
Uma pesquisa do programa Ci-
dades Globais, da Universidade
de São Paulo (USP), divulgada
em 2020, aponta que cerca de
86% dos participantes sentiram
falta de estar em áreas verdes, de
lazer e de vivência. Como cita o
escritor norte-americano Ri-
chard Louv, as pessoas sofrem
com um “déficit de natureza”.

Além disso, estudos cientí-
ficos já comprovaram que ativi-
dades físicas ao ar livre, especi-
almente aquelas em contato com
a natureza, libera os chamados
hormônios do bem-estar, capa-
zes de aliviar o estresse e dimi-
nuir a ansiedade.

Eventos como o circuito
Rocky Mountain Games são uma
opção saudável e divertida para
esse reencontro com a natureza
e para manter o corpo em movi-
mento. Trata-se de um dos mai-
ores festivais de esportes outdo-
or, com programação pensada
para agradar atletas de todos os

Trail Run - Desafio das Serras outro destaque do evento

níveis, seus amigos e familiares
e os espectadores. Para isso,
além das modalidades, conta
com atrações culturais e uma
agenda também para crianças. A
competição contará com três
etapas em 2022, a primeira de-
las será dias 2 e 3 de abril, na
Pedra Grande, em Atibaia, inte-
rior de São Paulo. 

Inscrições e modalidade -
 Mountain Bike, Trail Run - De-

safio das Serras, Corrida Uphill,
E-Mountain Bike, Mountain
Bike Downhill, Hike & Fly
(combinação trekking até o alto
da montanha com parapente),
Gravel (modalidade de ciclismo
que mistura asfalto e terra) e Ca-
nicross (corrida com cachorro)
são as modalidades que integram
o Rocky Mountain Games.

As inscrições podem ser fei-
tas por modalidade ou para o de-

safio pelo título de Rei e Rainha
do Rocky Mountain Games,
competindo em mais de uma pro-
va (Desafio das Serras Trail Run:
21 km, Mountain Bike: 40 km e
Corrida Uphill), individualmen-
te ou em trio. Para garantir pre-
sença na etapa de Pedra Grande,
basta acessar o site oficial (ht-
t p s : / /
rockymountaingames.com.br/)

Além do esporte - Entre as
atividades paralelas à programa-
ção competitiva, a  arena do Ro-
cky Mountain Games terá arre-
messo de machado, slackline,
atividades outdoor para crianças,
capitaneadas pelo Acampamento
Go Outside, shows ao vivo e fil-
mes ao ar livre com a temática
esportes ao ar livre e natureza.
Toda a estrutura é montada para
garantir conforto e segurança tan-
to aos praticantes das diversas
modalidades como para os visi-
tantes interessados em acompa-
nhar a competição e participar
dos eventos extras e se envolver
no clima de celebração da vida ao
ar livre e da cultura de montanha.
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