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SP tem mais de 63,5% das crianças de
5 a 11 anos vacinadas na volta às aulas

Estudo mostra alta prevalência de depressão,
ansiedade e estresse após a COVID-19
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Ritmo de ajuste da Selic pode
diminuir, diz Copom

Presidente inaugura trecho
de obra de transposição

do São Francisco
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,26
Venda:       5,27

Turismo
Compra:   5,26
Venda:       5,43

Compra:   6,01
Venda:       6,01

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

16º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens e pan-
cadas de chuva à tar-
de. Muitas nuvens à
noite, sem chuva.

Previsão do Tempo

Esporte

Endurance Kart: Alberto Otazú domina e
vence Interclubes com Maverick Team
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Alberto Otazú foi o único piloto a andar na casa dos 49

segundos

A equipe Maverick fez his-
tória no último fim de semana
no Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP). Na primeira
prova de longa duração do kart
amador em 2022 o time lar-
gou da pole position, estabe-
leceu as duas voltas mais rápi-
das, e fez dobradinha com dois
karts, vencendo o Interclubes
com quase uma volta de vanta-
gem sobre a equipe terceira
colocada.  E a grande estrela
da prova com 8h30 de duração
foi Alberto Otazú (Cardoso
Funilaria e Pintura/Rolley
Ball/DKR Luvas /Lazy Kart/
Itasom/No Fire Services/Spe-
ed Truck/Imab Metalúrgica).

“Fico feliz por ter colabo-
rado com estas conquistas de
hoje e em ter feito parte da
história de crescimento desse
time que marcou a história dos
endurances de rental”, come-
morou Otazú após a bandeira-
da da vitória, exausto depois

de ter pilotado por 2h30 segui-
das na fase final da competição
e se alternando em dois karts do
time.

Na tomada de tempos Alber-
to Otazú foi o mais rápido
(51s169) entre os 57 pilotos que
fizeram a tomada de tempos e na
Superpole ratificou o seu domí-
nio, colocando a Maverick na
pole position. Pouco mais de três
horas de competição e a equipe
já ocupava as três primeiras po-
sições, mostrando a eficiência
de seu staff e a velocidade e
competência de seus pilotos. Na
fase final (volta 443) da compe-
tição Alberto Otazú estabeleceu
a volta mais rápida (49s921),
sendo o único piloto a andar vá-
rias voltas abaixo da faixa de 50
segundos. A segunda volta mais
rápida (50s144) do Endurance
também foi da Maverick Team,
pelas mãos de Gustavo Ariel. E
para complementar o domínio, o
time comandado por Antonio

Oliveira recebeu a bandeirada
com Otazú e Anthony Peperone
separados por apenas 0s158.

Com a certeza de que cola-
borou com o Maverick Team
com profissionalismo e eficiên-
cia nos dois últimos anos, agora
Alberto Otazú vai atrás de novos

desafios no kartismo. “Obrigado
por tudo Maverick, foi um perí-
odo incrível, não poderia ser
melhor. Aprendi muito com a
equipe. Muito bom ter fechado
esse ciclo com chave de ouro. Só
tenho a agradecer a todos do
time”, finalizou.

Resultado do Interclubes:
1) Maverick/KDA/Pailler Ra-
cing, 558 voltas em
8h30min39s575; 2) Maverick/
KDA/Pizza Power, a 0s158; 3)
Le Mans, a 50s524; 4) CPKA/
Meteoro/Academia do Kart2, a
1 volta; 5) Karteiros, a 1 volta;
6) Amika 1, a 5 voltas; 7) FKart/
Cavik1, a 7 voltas; 8) Impeto/RG
Soluções Digitais, a 7 voltas; 9)
Speed Racer/SRKT1. A 7 voltas;
10)  Fkart/Hyspex, a 7 voltas.

O Maverick Team partici-
pou com Alberto Otazú, Ale-
xandre Greco, Anderson Ribei-
ro, Antonio Bernardes, Anthony
Peperone, Antonio Oliveira,
Augusto Coutinho, Erick San-
der, Flávio Alves, Gabriel Meis-
ter, Gabriel Luga, Galvane Rui-
vo, Gustavo Ariel, Kleber Bar-
barotti, Mariana Serafim, Ma-
theus Nozaki, Matheus Sucena,
Rodrigo Oliveira, Rodrigo Pu-
rita, Rogério Cebola, Tadeu
Feraso.

Brasil conquista o troféu de campeão
 absoluto do Sul-Americano de Marcha

Caio Bonfim (CASO-DF)
foi o destaque da seleção brasi-
leira adulta na disputa do Cam-
peonato Sul-Americano de Mar-
cha Atlética, realizado no domin-
go (6) num circuito de 1 km,
montado na Avenida José Larco,
em Miraflores, bairro de Lima,
no Peru. Ele conquistou a meda-
lha de prata na prova dos 20 km,
com o tempo de 1:23:07. Sem-
pre bem disputada, a competição
teve largadas a partir das 8 horas
de Brasília, com sol e calor de
cerca de 23 graus.

O campeão foi o peruano
Cesar Rodrigues Diburga, com

1:23:00.06, que levou o primeiro
título para seu país nesta prova. O
equatoriano Jordy Rafael Jimenez,
com 1:25:28, ficou com o bron-
ze. Matheus Gabriel Correa (AA-
BLU-SC) terminou em quarto lu-
gar (1:25:53), enquanto Lucas
Mazzo (CASO-DF) completou o
percurso em oitavo, com 1:31:22,
seguido de Paulo Henrique Ribei-
ro (AABLU-SC), com 1:34:05.

A competição serviu de pre-
paração para os atletas que têm
índices para o Campeonato Mun-
dial de Marcha por Equipes, que
será disputado nos dias 4 e 5 de
março, em Mascate, Omã.

Nos 20 km feminino, Bruna
Batista de Oliveira (AABLU-SC)
ficou em nono lugar, a brasileira
mais bem colocada, com 1:42:55.
A vitória foi da equatoriana Glen-
da Morejón, recordista sul-ame-
ricana da prova, com 1:31:09.

Nos 35 km masculino, Rud-
nei Nogueira (UCA-SC) foi o bra-
sileiro mais bem classificado, fi-
cando em sexto lugar, com
2:48:31. Diego Pereira Lima
(CASO-DF) terminou em oitavo,
com 2:51:04. O ouro ficou com
o peruano Luís Henry Campos,
com 2:40:18. No feminino, Vi-
viane Lyra (AEVF-RJ) obteve a

quarta colocação, com 3:00:50.
Já Mayara Vicentainer (Timbó-
SC) ficou em 10º, com 3:06:57.
O pódio foi todo equatoriano,
com destaque para a campeã Pa-
ola Pérez, com 2:48:27.

Na classificação geral, o Brasil
foi o campeão absoluto do evento,
com o presidente do Conselho de
Administração da Confederação Bra-
sileira de Atletismo (CBAt) Wlamir
Motta Campos recebendo o troféu
como o chefe da delegação.

No Sub-20 masculino, João
Victor Magalhães (CASO-DF)
ganhou a medalha de bronze nos
s10 km, com o tempo de

45:16.64. Já no feminino, Ga-
briely Santos (FECAM-PR) fi-
cou em quarto lugar nos 10 km,
com 52:54.49.

No Sub-18 masculino,  Kau-
bert França (CASO-DF) também
conquistou o bronze ao completar
os 10 km, com 52:54.88. No fe-
minino, Gabrielly Neves (CASO-
DF) terminou na quinta colocação
nos 5 km, com 27:23.57. 

A NewOn é patrocinadora
do atletismo brasileiro para a
saúde integral dos atletas e apoio
às competições. As Loterias
Caixa são a patrocinadora más-
ter do atletismo brasileiro.

O ritmo de ajuste da taxa
básica de juros, a Selic, deve
diminuir. Essa previsão está na
ata da última reunião do Co-
mitê de Política Monetária
(Copom), divulgada na terça-
feira (8) pelo Banco Central
(BC), mas poderá ser revista
para que a inflação convirja em
direção à meta.

Na semana passada, o co-
mitê aumentou a taxa Selic
de 9,25% para 10,75% ao
ano, tendo por justificativa
o aumento da inflação de ali-
mentos, combustíveis e ener-
gia. Foi a primeira vez – des-
de julho de 2017, quando atin-
giu 10,25% ao ano – que a
Selic chega a uma marca de
dois dígitos.

“Em relação aos seus pró-

ximos passos, o Comitê
antevê como mais adequada,
neste momento, a redução do
ritmo de ajuste da taxa bási-
ca de juros. Essa sinalização
reflete o estágio do ciclo de
aperto, cujos efeitos cumula-
tivos se manifestarão ao lon-
go do horizonte relevante”, diz
a ata publicada pelo BC.

O Copom destaca ainda
que os “passos futuros da po-
lítica monetária poderão ser
ajustados para assegurar a
convergência da inflação
para suas metas, e depende-
rão da evolução da ativida-
de econômica, do balanço de
riscos e das projeções e ex-
pectativas de inflação para o
horizonte relevante da polí-
tica monetária”.        Página 3

Anvisa indefere
pedidos de

registro de três
autotestes

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
indeferiu pedidos de regis-
tros de três autotestes de
covid-19. De acordo com a
agência, os pedidos foram
negados devido à falta de
estudos e documentos com-
pletos sobre os produtos que
solicitaram autorização.

As empresas já foram in-
formadas por meio de Ofício
Eletrônico sobre os pontos de
ajustes necessários para cada
produto antes que uma nova
submissão possa ser feita, in-
formou a Anvisa, por meio de
nota enviada à Agência Brasil.

“Estes são os resultados
dos primeiros pedidos de re-
gistro de autotestes avalia-
dos pela Agência. A publica-
ção de segunda feira, 7 de
fevereiro do Diário Oficial
da União traz outros três au-
totestes que também tiveram
seus pedidos negados. Mas
nestes casos a negativa acon-
teceu porque os pedidos fo-
ram feitos antes da vigência
da norma que regulamentou os
autotestes para covid-19 no
Brasil”, informou a Anvisa.

Os registros indeferidos
são das empresas LMG La-
sers; Medlevensohn; e Okay
Technology. As duas resolu-
ções com os indeferimentos
(nº 364 e nº 387) foram publi-
cados no Diário Oficial da
União de segunda-feira (7).

A Anvisa contabiliza 33 pe-
didos de registro para autotes-
tes de covid-19 – número que
não considera os pedidos fei-
tos antes da vigência da norma.

Destes, três tiveram inde-
ferimentos já publicados no
Diário Oficial da União; qua-
tro produtos tiveram a análise
concluída e aguardam a publi-
cação do resultado; nove en-
contram-se em análise pela
área técnica; e 17 foram dis-
tribuídos para a área e, atual-
mente, aguardam o início da
análise. (Agencia Brasil)
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A avaliação social de pesso-
as com deficiência, realizada
pelo Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), poderá ser fei-
ta de forma remota em todo o
país, por meio de videoconferên-
cia, caso seja do interesse do
beneficiário.

A medida, visando à modali-

INSS autoriza avaliação
social por videoconferência

dade remota para o procedimen-
to de avaliação social exigido
para a concessão do benefício
assistencial de prestação con-
tinuada à pessoa com deficiên-
cia (BPC), está prevista na Por-
taria nº 978, publicada no Diá-
rio Oficial da União de terça-fei-
ra (8).                             Página 3

Capital oferece mais de
400 vagas de emprego

nesta semana
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orientam sobre cuidados na web
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Com os avanços trazidos pe-
las tecnologias digitais, também
cresceu a quantidade de amea-
ças para quem compra, vende,
trabalha, estuda e interage soci-
almente pela internet. A fim de
conscientizar sobre os riscos
existentes no ambiente online,
na terça-feira (8), é comemora-
do o Dia Internacional da Inter-
net Segura em mais de 200 paí-
ses, incluindo o Brasil.

Para colaborar com a mobi-
lização a favor da utilização da
internet de forma mais respon-
sável, crítica e saudável, profes-
sores do Centro Paula Souza
(CPS) apresentam dicas para fu-
gir de golpes cibernéticos e des-
tacam as oportunidades do mer-
cado para quem tem interesse
em atuar na área de segurança
digital.

Pesquisas apontam que os
ciberataques se tornaram um

dos principais riscos para os
negócios em 2022 na visão dos
empresários. De acordo com o
professor Alex Wanderley, que
dá aulas de Informática na Esco-
la Técnica Estadual (Etec), Prof.
Aprígio Gonzaga, localizada na
zona leste da Capital, fatores
como a aceleração da digitaliza-
ção por conta da Covid-19 e a
Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) impulsionaram o vigor
na aplicação de protocolos de
segurança pelas empresas.

“Cada vez mais as corpora-
ções investem em infraestrutu-
ra de segurança de dados, geran-
do postos de trabalho em todos
os níveis, que vão desde analis-
tas técnicos a desenvolvedores,
peritos e profissionais especi-
alizados em vasculhar sistemas
para detectar pontos fracos de
forma legal, os chamados ha-
ckers do bem”, explica.

Segundo o coordenador do
curso de Segurança da Informa-
ção, da Faculdade de Tecnologia
do Estado (Fatec) Americana,
Rogério Nunes de Freitas, a ten-
dência é que o profissional seja
ainda mais valorizado nos pró-
ximos anos com o advento do
5G e da expansão do uso de tec-
nologias como inteligência ar-
tificial, aprendizado de máquina,
internet das coisas e realidade
aumentada.

“Atualmente já existe um
grande déficit de profissionais
nesta área e o mundo exigirá
soluções ainda mais complexas
com o aumento da demanda da
utilização da internet por pesso-
as e empresas. O dado é o prin-
cipal ativo da tecnologia da in-
formação e a segurança digital
estará sempre em xeque com o
crescimento expressivo e a di-
versificação dos ataques ciber-
néticos”, ressalta.

Entre as medidas de preven-

ção, o principal ponto destaca-
do pelos professores para nave-
gar com segurança continua sen-
do a adoção de boas práticas
pelo usuário.

Confira uma lista com 10
dicas para implementar na roti-
na e não cair em armadilhas na
internet:

1. Antivírus e firewall ati-
vos e atualizados – Existem
ferramentas pagas e gratuitas
que auxiliam a identificar e
bloquear sites ou arquivos
suspeitos. Instale somente
programas originais e mante-
nha-os atualizados.

2. Proteja suas contas e se-
nhas – Adote senhas diferentes
e combinações fortes, conten-
do números, letras e caracteres
especiais. Evite datas de aniver-
sário ou números sequenciais.

3. Não clique em links sus-
peitos – Cuidado com e-mails
falsos pedindo para clicar em

links ou arquivos anexos, eles
podem conter vírus e softwares
mal-intencionados para capturar
dados e outros conteúdos.

4. Acesse aplicativos de ban-
cos somente pelo dispositivo
pessoal – Evite utilizar compu-
tador de terceiros ou da empre-
sa. Prefira sua conexão pessoal
em vez do wi-fi de locais públi-
cos acessados por desconheci-
dos.

5. Verifique o símbolo do
cadeado em lojas virtuais – Cer-
tifique-se da existência do de-
senho de um cadeado na barra de
endereço do navegador. O íco-
ne demonstra que se trata de um
site seguro para prática de e-
commerce.

6. Nunca forneça dados pes-
soais – Cuidado com pedidos
por e-mail, SMS ou Whatsapp de
dados bancários, identidade,
CPF e outras informações que
podem ser vazadas ou utilizadas
em fraudes.

7. Prefira o cartão de crédi-
to virtual – O cartão temporário
dificulta aplicação de golpes em
compras online. Evite também
salvar os dados do cartão em si-
tes para compras futuras.

8. Use a verificação de con-
tas em duas etapas – Cadastre um
número de celular ou e-mail al-
ternativo para envio de autenti-
cação quando for acessar suas
contas de e-mail e redes soci-
ais.

9. Desconfie de pedidos de
empréstimo de emergência – Ao
receber uma solicitação de di-
nheiro, utilize outro meio para
conversar com a pessoa e veri-
ficar se a conta foi clonada por
criminosos.

10. Fuja das fake news –
Não reproduza ou encaminhe
notícias sem checar a veraci-
dade. Pesquise em locais con-
fiáveis, como veículos de mí-
dia conhecidos ou sites de che-
cagem de fato.

Capital paulista detecta primeiro caso
da BA.2, sublinhagem da Ômicron

A Secretaria Municipal da
Saúde de São Paulo confirmou
na segunda-feira, (7) o primei-
ro caso da BA.2, uma sublinha-
gem da variante Ômicron, que é
considerada ainda mais trans-
missível que esta e tornou-se
dominante em diversos países,
como Dinamarca e Índia. Até o
momento, não há indicações de

que a BA.2 seja mais grave que
as outras variantes.

A sublinhagem BA.2 foi
identificada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) no dia
7 de dezembro e tem cerca de
40 mutações em relação à vari-
ante Ômicron BA.1.

Segundo a secretaria, o pa-
ciente é um homem de 22 anos,

do município de Santo André,
que foi atendido em uma unida-
de de saúde na capital. O paci-
ente foi vacinado com duas do-
ses da vacina contra a covid-19,
mas ainda não está apto a rece-
ber a dose de reforço. Ele disse
que está com sintomas leves e
que ficou em isolamento domi-
ciliar assim que os sintomas se

iniciaram. Nenhum parente do
homem adoeceu, e ele informou
não ter viajado.

Até este momento, o monito-
ramento genômico que é feito
pela prefeitura com base em
amostras tem mostrado que 100%
dos casos positivos na cidade de
São Paulo são referentes à vari-
ante Ômicron. (Agência Brasil)

Não vacinados são 82% das mortes
por covid-19 em hospital paulista

Os não vacinados contra a
covid-19 ou com esquema in-
completo são 82% das mortes
pela doença no Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas, unida-
de de referência para casos gra-
ves da doença em São Paulo. 

O levantamento foi feito

com dados de pessoas interna-
das nos últimos três meses. Das
17 mortes, 14 não tinham três
doses da vacina.

O estudo também indica que
houve queda nas mortes com o
avanço da vacinação no estado.
Uma redução de 85% dos óbi-

tos por covid-19 entre junho e
dezembro de 2021.

De acordo com o instituto,
São Paulo aplicou 17,4 milhões
de doses de reforço, e cerca de
10 milhões já podem procurar
os postos para tomar mais uma
dose da vacina. A aplicação deve

ser feita após quatro meses da
segunda dose.

O atraso na segunda dose al-
cança 2,1 milhões de pessoas no
estado. Mais da metade dos que
só tomaram a primeira aplicação
(1,1 milhão) têm entre 12 e 29
anos de idade. (Agência Brasil)

SP tem mais de 63,5% das crianças de
5 a 11 anos vacinadas na volta às aulas

A cidade de São Paulo cele-
brou na segunda-feira (7), data
do retorno das aulas na rede
municipal de educação, o fato
de já ter vacinado 63,5% das cri-
anças de 5 a 11 anos de idade
contra a Covid-19. Até o mo-
mento, foram aplicadas
687.843 doses nessa parcela da
população.

O prefeito Ricardo Nunes
afirmou que todas as institui-
ções de ensino têm uma UBS
referenciada, que faz o acompa-
nhamento de saúde junto com
equipe escolar, e destacou o fato
de que a capital tem avançado de
forma satisfatória com a imuni-
zação infantil durante evento re-
alizado nesta manhã na Escola
Municipal de Ensino Funda-
mental (Emef) Remo Rinaldi
Naddeo, localizada no Jardim
Santa Fé, na região de Perus,
Zona Norte da capital. Nunes
estava acompanhado pelos se-
cretários municipais Fernando
Padula (Educação) e Edson Apa-

recido (Saúde).
“Somente no último fim de

semana, 38 mil crianças foram
vacinadas. A cidade de São Pau-
lo continua dando exemplo de
vacinação”, disse o prefeito.

Para o secretário municipal
de Saúde, Edson Aparecido, o
avanço do processo de imuniza-
ção infantil e os protocolos sa-
nitários definidos conjuntamen-
te permitem que o retorno es-
colar ocorra de maneira mais
segura na capital.

“É gratificante contarmos
com a conscientização da maio-
ria dos pais e pedimos àqueles
que ainda não levaram seus filhos
para serem vacinados, que procu-
rem o quanto antes a UBS mais
próxima de suas casas para pro-
tegermos as crianças”, enfatizou
Aparecido

No local, agentes comunitá-
rios de saúde distribuíram car-
tilhas educativas com dicas para
as crianças se protegerem da
Covid-19. O material será dis-

tribuído em todas as escolas do
munícipio e reforça os protoco-
los sanitários estabelecidos
pela Coordenadoria de Vigi-
lância em Saúde (Covisa) para
o retorno escolar, como o uso
de álcool em gel e máscaras,
aferição de temperatura, higi-
enização constante dos ambi-
entes, evitar aglomeração de
pessoas, identificação e afas-
tamento dos casos e monitora-
mento de contactantes.

Para reforçar as regras sani-
tárias, equipes das 28 Unidades
de Vigilância em Saúde (Uvis)
visitarão as escolas de suas res-
pectivas regiões. Segundo a co-
ordenadora da Uvis Perus, San-
dra Regina de Araújo Bueno, que
esteve na manhã desta segunda-
feira na Emef Professor Remo
Rinaldi Naddeo, o objetivo é
orientar os funcionários de to-
das as unidades quanto à neces-
sidade do cumprimento das me-
didas não-farmacológicas.

Em relação aos protocolos

apresentados a aluna M.S.B, 7
anos, do 2° ano, comentou que
as explicações foram importan-
tes e que aprendeu que, neste
momento, não se deve andar na
sala de aula e que não pode dei-
xar a máscara cair. “Tudo para
evitar o coronavírus”, disse.

A cidade de São Paulo ultra-
passou, na segunda-feira (7), a
marca de 27 milhões de vacinas
aplicadas contra a Covid-19.
Até o momento, foram
27.021.346 aplicações. Estão con-
tabilizadas 11.437.338 primeiras
doses (D1), 10.168.769 segundas
doses (D2), 336.042 doses únicas
(DUs) e 5.079.197 doses adicio-
nais (DAs). A cobertura vacinal da
população estimada com mais de 18
anos de idade está em 109,7% para
D1+DU, em 105% para D2+DU e
em 55% para DA. Em adolescen-
tes de 12 a 17 anos foram aplicadas
960.145 D1, com cobertura vaci-
nal de 113,8%. Também foram apli-
cadas 812.897 D2 nesse público,
com cobertura de 96,3%.

Capital oferece mais de 400 vagas
 de emprego nesta semana

A Prefeitura de São Paulo
oferece mais de 400 vagas de
emprego, por meio do Cate - Cen-
tro de Apoio ao Trabalho e Em-
preendedorismo nas áreas de ser-
viços e comércio nesta semana.
Os interessados podem realizar
inscrição on-line até as 18h de
quarta-feira (9) pelo Portal Cate.

De acordo com a secretária
de Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Turismo, Aline
Cardoso, os setores de serviço
e comércio continuam ofere-
cendo o maior número de vagas
no início deste ano.

“É uma ótima oportunidade
para aqueles que buscam encon-
trar uma vaga compatível com o
seu perfil”, afirma.

Há mais de 50 vagas permanen-
tes disponíveis como auxiliar de
limpeza. ́ Para esta função são exi-

gidos níveis de escolaridade varia-
dos, com experiência mínima de
seis meses. O salário para essas
vagas é de R$ 1.235 por mês.

Também há oportunidades
para teleatendente de emergên-
cia. O profissional será responsá-
vel pelo atendimento telefônico
no 190 e orientação de vítimas,
mantendo-as em segurança até a
chegada de uma viatura. Para par-
ticipar da seleção o candidato não
pode ter participado de processo
anteriormente, além de ser neces-
sário ter o ensino médio comple-
to. O salário é de até R$ 1.578.

Para quem busca oportunida-
des na área da costura, também
há mais de 20 vagas disponíveis.
Os contratados serão responsá-
veis por realizar tipos de costu-
ra variados, preparar máquinas,
manusear equipamentos e fazer

a projeção da confecções de
roupas. São vagas com registro
em carteira, que não exigem en-
sino médio completo, e o salá-
rio chega a R$ 1.355 por mês.

A equipe técnica do Cate fará
a pré-seleção on-line dos inte-
ressados que atenderem ao per-
fil das vagas e serão agendados
para demais etapas presenciais
do processo seletivo.

O Cate também estará com
ação junto aos jovens que se ins-
creveram para 5 mil vagas do
programa Bolsa Jovem da Pre-
feitura de São Paulo. Nos pró-
ximos dias 7, 8, 9 e 10, das 9h
às 16h, os jovens que foram
pré-selecionadas para iniciar a
qualificação profissional na área
administrativa podem dirigir-se
à unidade do Cate – Centro de
Apoio ao Trabalho e Empreen-

dedorismo indicada mais próxi-
ma de sua casa para entregar os
documentos. O atendimento será
realizado em 17 das 26 unidades
do selecionadas para recepcionar
as pessoas que estão dentro das
exigências do programa. O jovem
deve levar documentos como RG,
CPF, carteira de trabalho, com-
provante de residência e históri-
co escolar, além de cópias sim-
ples dos mesmos.

A lista dos pré-selecionados
pode ser conferida aqui. Os me-
nores de 18 anos devem com-
parecer às unidades do Cate,
acompanhados de um adulto res-
ponsável. Os inscritos que com-
provarem as informações forne-
cidas on-line deverão assinar um
termo de compromisso e res-
ponsabilidade e receberão ori-
entação sobre o Portal Cate.

CÂMARA (São Paulo)
Ex-vereador e ex-presidente Antônio Carlos Rodrigues (PL)

aposta na conquista do mundial de clubes pelo Palmeiras. A Fifa
reconhece que a Copa Rio (1951) foi o 1º título do que hoje é o
seu mundial de clubes

.
PREFEITURA (São Paulo)
Prefeito Ricardo Nunes (MDB), também aposta na conquis-

ta do mundial de clubes pelo Palmeiras. A Fifa reconhece que a
Copa Rio (1951) foi o 1º título do que hoje é o seu mundial de
clubes

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputado e presidente Carlão Pignatari (PSDB) aposta na

conquista do mundial de clubes pelo Palmeiras. A Fifa reconhe-
ce que a Copa Rio (1951) foi o 1º título do que hoje é o seu
mundial de clubes

.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria e Rodrigo Garcia (PSDB) torcem pelo Santos,

mas acham que o Palmeiras faturar este mundial de clubes. A
Fifa reconhece que a Copa Rio (1951) foi o 1º título do que
hoje é o seu mundial de clubes

.
CONGRESSO (Brasil)
Ex-governador (SP), o senador José Serra (PSDB) aposta na

conquista do mundial de clubes pelo Palmeiras. A Fifa reconhe-
ce que a Copa Rio (1951) foi o 1º título do que hoje é o seu
mundial de clubes

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro (PL) tá apostando na sua reeleição e também

na conquista do mundial de clubes pelo Palmeiras. A Fifa reco-
nhece que a Copa Rio (1951) foi o 1º título do que hoje é o seu
mundial de clubes

.
PARTIDOS (Brasil)
O ex-deputado federal Aldo Rebelo (ex-dirigente do PC do

B) aposta na conquista do mundial de clubes pelo Palmeiras. A
Fifa reconhece que a Copa Rio (1955) foi o 1º título do que
hoje é o seu mundial de clubes

.
JUSTIÇAS (Brasil)
No Supremo, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli tão apos-

tando na conquista do mundial de clubes pelo Palmeiras. A Fifa
reconhece que a Copa Rio (1955) foi o 1º título do que hoje é o
seu mundial de clubes

.
HISTÓRIAS
Políticos torcedores dos campeões mundiais Santos (1962-

63), São Paulo (1992-93 e 2005) e Corinthians (2000 e 2012)
terão sua vez caso seus clubes disputem - pela 3ª ou 4ª vez - o
mundial de clubes da Fifa

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

(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - virou referên-
cia das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câma-
ra paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal



Ritmo de ajuste da Selic pode
diminuir, diz Copom

QUARTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2022 Nacional
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

O ritmo de ajuste da taxa bá-
sica de juros, a Selic, deve dimi-
nuir. Essa previsão está na ata da
última reunião do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom), divul-
gada na terça-feira (8) pelo Ban-
co Central (BC), mas poderá ser
revista para que a inflação con-
virja em direção à meta.

Na semana passada, o comitê
aumentou a taxa Selic de 9,25%
para 10,75% ao ano, tendo por
justificativa o aumento da infla-
ção de alimentos, combustíveis
e energia. Foi a primeira vez –
desde julho de 2017, quando atin-
giu 10,25% ao ano – que a Selic
chega a uma marca de dois dígi-
tos.

“Em relação aos seus próxi-
mos passos, o Comitê antevê
como mais adequada, neste mo-
mento, a redução do ritmo de
ajuste da taxa básica de juros.

Essa sinalização reflete o está-
gio do ciclo de aperto, cujos efei-
tos cumulativos se manifestarão
ao longo do horizonte relevante”,
diz a ata publicada  pelo BC.

O Copom destaca ainda que
os “passos futuros da política
monetária poderão ser ajusta-
dos para assegurar a convergên-
cia da inflação para suas me-
tas, e dependerão da evolução
da atividade econômica, do ba-
lanço de riscos e das projeções
e expectativas de inflação para
o horizonte relevante da políti-
ca monetária”.

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Em 2021,
o indicador fechou em
10,06%, no maior nível desde

2015, pressionado pelo dólar,
pelos combustíveis e pela alta da
energia elétrica.

No cenário de referência des-
crito pelo Copom, com trajetó-
ria para a taxa de juros extraída
da pesquisa Focus e dólar cota-
do a R$ 5,45, as projeções de
inflação ficariam em torno de
5,4% para 2022 e 3,2% para
2023. Esse cenário supõe traje-
tória de juros que se eleva para
12% ao ano, no primeiro semes-
tre de 2022, termina o período
em 11,75% ao ano e reduz-se
para 8% ao ano em 2023.

De acordo com essas proje-
ções, a inflação terminará 2022
acima da meta que é 3,5%. O li-
mite de tolerância é 1,5 ponto
percentual. Ou seja, a inflação
pode ficar entre 2% e 5%.

Para 2023, o centro da meta
é 3,25%, também com tolerân-

cia de 1,5 ponto percentual.
As projeções para a inflação

de preços administrados são de
6,6% para 2022 e 5,4% para
2023. “Adota-se a hipótese de
bandeira tarifária vermelha pata-
mar 1 em dezembro de 2022 e
dezembro de 2023”, projeta o
comitê.

De acordo com o cenário de
referência do Copom, a inflação
envolve fatores de risco em am-
bas as direções. Por um lado, uma
“possível reversão, ainda que par-
cial”, do aumento nos preços das
commodities em moeda local
produziria trajetória de inflação
abaixo do cenário de referência.
Por outro lado, “políticas fiscais
que impliquem impulso adicio-
nal da demanda agregada ou pio-
rem a trajetória fiscal futura po-
dem impactar negativamente pre-
ços de ativos importantes e ele-

var os prêmios de risco do país”.
Na avaliação de riscos des-

crita na ata, o Copom argumenta
que, mesmo em uma situação de
desempenho mais positivo das
contas públicas, a incerteza em
relação ao arcabouço fiscal con-
tinua mantendo “elevado o risco
de desancoragem das expectati-
vas de inflação”, o que acaba por
implicar em uma “maior proba-
bilidade” de trajetórias para in-
flação acima do projetado.

“A incerteza em relação ao
futuro do arcabouço fiscal atual
resulta em elevação dos prêmi-
os de risco e eleva o risco de
desancoragem das expectativas
de inflação. Isso implica atribuir
maior probabilidade para cenári-
os alternativos que considerem
taxas neutras de juros mais ele-
vadas. O Copom reitera que o
processo de reformas e ajustes

necessários na economia brasi-
leira é essencial para o cresci-
mento sustentável da economia”,
diz a ata.

O comitê ressalta que a últi-
ma decisão relacionada à Selic
reflete o “cenário de referên-
cia” e um balanço de riscos de
“variância maior do que a usu-
al para a inflação prospectiva”,
sendo portanto “compatível
com a convergência da inflação
para as metas ao longo do ho-
rizonte relevante, que inclui os
anos-calendário de 2022 e, em
grau maior, de 2023”. “Sem pre-
juízo de seu objetivo fundamen-
tal de assegurar a estabilidade de
preços, essa decisão também
implica suavização das flutua-
ções do nível de atividade eco-
nômica e fomento do pleno em-
prego”, complementa a ata.
(Agencia Brasil)

Começou na terça-feira
(8) o pagamento do abono
salarial para os trabalhadores
da inciativa privada, ano-
base 2020. O calendário de
pagamentos  seguirá o mês
de nascimento. Na terça-fei-
ra, receberam o pagamento
os nascidos em janeiro. Os
nascidos em dezembro rece-
berão no dia 31 de março.

O abono salarial de até
um salário mínimo é pago
aos trabalhadores inscritos
no PIS/Pasep há pelo menos
cinco anos. Recebe o abono
agora quem trabalhou for-
malmente por pelo menos 30
dias em 2020, com remune-
ração mensal média de até
dois salários mínimos.

Para servidores públicos,
militares e empregados de es-
tatais, inscritos no Pasep, o
pagamento tem início a par-
tir do dia 15 de fevereiro e
vai até 4 de março, pelo Ban-
co do Brasil.

Os valores de pagamento
para cada trabalhador vari-
am de acordo com a quanti-
dade de dias trabalhados du-
rante o ano-base 2020.

Começou pagamento
do abono salarial da

iniciativa privada
Devem receber o benefí-

cio cerca de 22 milhões de
trabalhadores, com valor to-
tal de mais de R$ 20 bilhões,
oriundos do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT).

A Caixa informou que o
crédito será depositado auto-
maticamente para quem tem
conta no banco. Os demais
beneficiários receberão os va-
lores por meio da Poupança
Social Digital, podendo ser
movimentada pelo aplicativo
Caixa Tem.

Caso não seja possível a
abertura da conta digital, o sa-
que poderá ser realizado com
o Cartão do Cidadão e senha
nos terminais de autoatendi-
mento, unidades lotéricas,
Caixa Aqui ou agências, sem-
pre de acordo com o calen-
dário de pagamento.

A Caixa disse ainda que
para os beneficiários residen-
tes nos municípios da Bahia
e de Minas Gerais em situa-
ção de emergência, devido às
fortes chuvas, o pagamento
teve inicio na terça-feira , in-
dependentemente do mês de
nascimento. (Agencia Brasil)

A avaliação social de pesso-
as com deficiência, realizada
pelo Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), poderá ser fei-
ta de forma remota em todo o
país, por meio de videoconfe-
rência, caso seja do interesse do
beneficiário.

A medida, visando à modali-
dade remota para o procedimen-
to de avaliação social exigido
para a concessão do benefício
assistencial de prestação conti-
nuada à pessoa com deficiência
(BPC), está prevista na Portaria
nº 978, publicada no Diário Ofi-
cial da União de terça-feira (8).

Segundo a portaria, o servi-
ço será disponibilizado nos ca-
nais remotos Meu INSS e Cen-
tral de Atendimento 135, “per-
mitindo ao cidadão escolher a
forma do atendimento, presen-
cial ou remota”.

A publicação da portaria se-
gue decisão manifestada em ju-
nho de 2021 pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), na qual
autoriza pedido de medida cau-
telar que determinou, inicial-
mente em caráter piloto, a mo-
dalidade remota para procedi-
mento de avaliação social exi-
gido para a concessão do bene-
fício assistencial de prestação
continuada à pessoa com defi-
ciência. A medida foi adotada em
meio a suspeitas de irregulari-
dades cometidas na interrupção
de perícias médicas sob respon-

INSS autoriza
avaliação social por

videoconferência
sabilidade do INSS em meio às
restrições impostas pela pande-
mia da covid-19.

A avaliação social remota
será feita nas dependências do
INSS ou de entidades parceiras,
“cabendo ao cidadão compare-
cer ao endereço indicado, no dia
e hora do seu agendamento para
o atendimento”. Os agendamen-
tos indevidos, que não possuam
relação com o Benefício Assis-
tencial da Pessoa com Defici-
ência e que não tenham número
de protocolo válido, poderão ser
cancelados previamente pelas
unidades.

A portaria diz que cabe às
superintendências regionais a
escolha das unidades que farão
o atendimento de Avaliação So-
cial da Pessoa com Deficiência
- Remota, “observada a capaci-
dade de cada unidade para a rea-
lização do atendimento”.

Caso haja necessidade de
juntada de relatórios, pareceres
ou outros documentos instituci-
onais ou multiprofissionais para
subsidiar a avaliação social, será
necessário, ao beneficiário,
apresentar um termo de consen-
timento, conforme apresentado
em anexo da portaria.

Documentos e formulários
necessários ao processo deve-
rão ser digitalizados e enviados
ao profissional do serviço soci-
al, via e-mail institucional.
(Agencia Brasil)

Presidente inaugura trecho de obra
 de transposição do São Francisco

O presidente Jair Bolsonaro
participou na terça-feira (8) da
inauguração de mais um trecho
da obra de transposição do Rio
São Francisco. Ele esteve na ci-
dade de Salgueiro, em Pernam-
buco, para a entrega do Núcleo
de Controle Operacional da in-
tegração do São Francisco, res-
ponsável pelo controle do bom-
beamento das águas do rio para
os estados do Ceará, Paraíba e
Rio Grande do Norte.

A instalação do núcleo teve
início em 2014 e a obra contro-
la, entre outras coisas, as redes
de tecnologia de informação, as
estações de bombeamento, su-
bestações, estruturas de contro-
le e tomadas de água dos dois
eixos do Projeto São Francisco,
o norte e o leste.

Em Salgueiro, Bolsonaro vi-

sitou uma estação de bombea-
mento de água, que leva água
para o Rio Grande do Norte.
Segundo o presidente, as obras
vão auxiliar na melhoria da
qualidade de vida dos morado-
res da região.

“Só tem noção do que foi
feito aqui quem realmente en-
xerga uma obra dessas”, disse o
presidente, para quem a obra vai
“mais do que economizar recur-
sos dos impostos”, levar água
para a região e substituir os car-
ros-pipas utilizados para abaste-
cer municípios do Nordeste.

Realidade
Para o ministro do Desen-

volvimento Regional, Rogério
Marinho, a transposição do rio
São Francisco “orgulha os bra-
sileiros”.

“Estamos permitindo que o
nordestino tenha as ferramentas,
os instrumentos para transfor-
mar a sua realidade”, afirmou.
Ele disse, ainda, que, nos últi-
mos anos, algumas obras foram
interrompidas e tiveram que ser
retomadas para a conclusão da
transposição.

“Fizemos as contas e verifi-
camos que, ao longo desse pe-
ríodo, as intervenções feitas vá-
rias delas tiveram que ser des-
feitas. Pelo menos em oito
oportunidades, [tiveram que ser
refeitas] barragens que estavam
desmoronando, canais abandona-
dos e ressequidos, projetos mal
feitos de túneis que desabaram”,
acrescentou.

De Salgueiro, o presidente
da República seguiu para a cida-
de de Jati, no Ceará. Ali, ele vai

visitar a Barragem de Jati, estru-
tura que possui 56 metros de al-
tura e capacidade de acumular
até 28 milhões de metros cúbi-
cos de água.

Na ocasião, será realizada a
liberação de água da estrutura
até o Cinturão de Águas do Cea-
rá (CAC), que não recebe água
do São Francisco desde maio de
2021, devido a serviços de ma-
nutenção e substituição de equi-
pamentos para modernização da
estrutura.

De acordo com o Ministé-
rio do Desenvolvimento Regio-
nal, o acionamento para o enchi-
mento da barragem ocorreu em
junho de 2020, possibilitando
que a água seguisse para outras
áreas do estado, entre elas, a
Região Metropolitana de Forta-
leza. (Agencia Brasil)

Uma em cada dez crianças de até
5 anos está acima do peso no Brasil

Uma em cada dez crianças
brasileiras de até 5 anos está
acima do peso. O excesso de
peso também foi registrado em
mais da metade das mães com
filhos nessa faixa etária: 58,5%.
Os dados são do Estudo Nacio-
nal de Alimentação e Nutrição
Infantil (Enani-2019).

Encomendada pelo Ministé-
rio da Saúde, a pesquisa avaliou
14.558 crianças e 12.155 mães
biológicas em 12.524 domicí-
lios brasileiros, em 123 muni-
cípios dos 26 estados e do Dis-
trito Federal, entre fevereiro de
2019 e março de 2020.

Segundo os pesquisadores, o
excesso de peso prejudica o
crescimento e o desenvolvi-
mento infantil e pode gerar do-
enças crônicas graves ao lon-
go da vida, como problemas
cardiovasculares, diabetes, hi-
pertensão e até câncer.

“Chamamos de excesso de
peso a combinação de sobrepe-
so e obesidade. Entre as crian-
ças brasileiras menores de cin-
co anos, 7% apresentam sobre-
peso e 3%, obesidade. Entre as
mães biológicas de filhos nessa
faixa etária, o sobrepeso apare-
ce em 32,2% dos casos e a obe-

sidade em 26,3%”, explicou, em
nota, o coordenador do Enani-
2019, Gilberto Kac, professor
titular do Instituto de Nutrição
Josué de Castro, da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(INJC/UFRJ).

O Enani-2019 mostra, tam-
bém, que quase um quinto das
crianças brasileiras de até cin-
co anos (18,6%) estão em uma
faixa de risco de sobrepeso.

“São crianças que precisam
ser monitoradas de perto, por-
que a curva do ganho de peso para
a idade já está superior ao reco-
mendado pelo Ministério da
Saúde e pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Nesse
estágio, ainda é possível inter-
vir e melhorar o estado de saú-
de, evitando consequências de
curto, médio e longo prazo”,
acrescentou Kac.

O coordenador do Enani-
2019 ressaltou que os resulta-
dos trazem evidências científi-
cas atualizadas para a definição
de políticas públicas de saúde.

“Até então, os dados mais
recentes sobre o estado nutrici-
onal antropométrico de mães e
filhos de até 5 anos eram de
2006. De lá para cá, o cenário

mudou bastante. A prevalência
de excesso de peso em crianças
nessa faixa etária aumentou de
6,6%, em 2006, para 10%, em
2019. Entre as mães, o aumento
foi de 43% para 58,6% no mes-
mo período”, afirmou.

Estatura
Um dado chamou atenção

dos pesquisadores do Enani-
2019: 7% das crianças brasilei-
ras de até 5 anos apresentam bai-
xa estatura para a idade.

“A baixa altura para a idade
mostra que essas crianças sofre-
ram restrições que prejudicaram
o seu crescimento e o seu desen-
volvimento. Esse quadro pode ser
decorrente de infecções recor-
rentes e está relacionado ao bai-
xo consumo de nutrientes, pos-
sivelmente associado à insegu-
rança alimentar. A prevalência do
indicador diminui conforme a
faixa etária das crianças aumen-
ta, o que sugere que a situação
vem se agravando nos últimos
anos”, explicou Kac.

De acordo com o estudo, a
prevalência de baixa altura para
a idade é de 9% entre bebês de
até 11 meses e de 10,2% entre
os de 12 a 23 meses. A frequên-

cia do problema é menor em cri-
anças que nasceram até 2016:
6,5% na faixa etária de 2 a 3
anos, 5,8% entre 3 e 4 anos e
3,4% entre 4 e 5 anos.

Enani-2019
O Enani-2019 foi encomen-

dado pelo Ministério da Saúde
e coordenado pela Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). O projeto tem parceria
com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), a Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj) e a
Universidade Federal Fluminen-
se (UFF), sob financiamento da
Coordenação-Geral de Alimenta-
ção e Nutrição do Ministério da
Saúde e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).

Segundo a UFRJ, é a primei-
ra pesquisa com representativi-
dade nacional a avaliar, simulta-
neamente, em crianças menores
de cinco anos, práticas de alei-
tamento materno, alimentação
complementar e consumo ali-
mentar individual, estado nutri-
cional antropométrico e defici-
ências de micronutrientes, in-
cluindo as deficiências de ferro
e vitamina A. (Agencia Brasil)

Ministro diz que governo trabalha
para que pais vacinem seus filhos

Cinquenta e cinco dias após
a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) ter
aprovado a primeira vacina
de uso infantil contra o novo
coronavírus, o percentual de
crianças de 5 a 11 anos que
tomaram a primeira dose de
imunizantes contra a covid-19
não passa de 15%.

O resultado foi informado
pelo ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, na manhã de terça-
feira (8). Segundo ele, o gover-
no federal vem se empenhando
não só para garantir que as vaci-
nas cheguem a estados e muni-
cípios, mas também para tran-
quilizar os pais a respeito da efi-

cácia e da segurança dos medi-
camentos.

“O ministério tem trabalhan-
do fortemente para levar vacinas
para o povo brasileiro […] para
que os pais possam exercer o
direito de vacinar seus filhos e
o direito das crianças de serem
vacinadas”, disse Queiroga a jor-
nalistas.

Para o ministro, é natural que
a imunização de crianças não
avance na mesma velocidade que
a de adultos. “Vacinar uma cri-
ança, não é como vacinar um
adulto. Às vezes, você tem que
convencê-las. Ninguém vai pe-
gar uma criança à força e vaci-
ná-la com ela chorando.”

Irritado com perguntas que
sugeriam que o ministério retar-
dou o início da vacinação infan-
til ao realizar consulta e audiên-
cia públicas, Queiroga cobrou
mais empenho por parte dos es-
tados e municípios.

“A posição do governo fede-
ral foi clara no sentido de ofer-
tar as vacinas, que estão dispo-
níveis”, disse o ministro. “E o
ritmo heterogêneo da aplicação
dos imunizantes mostra que é
necessário haver o empenho de
estados e municípios”, comen-
tou Queiroga, citando, como
exemplo, o caso do estado de
São Paulo, onde 50% das crian-
ças de 5 a 11 anos já tomaram a

primeira dose da vacina.
Perguntado sobre o temor de

alguns pais, Queiroga disse que
seria preciso ouvi-los para en-
tender o porquê da resistência
em levar os filhos para serem
imunizados, conforme reco-
mendam as autoridades sanitári-
as e as entidades médicas.

“Temos procurado fazer a
nossa parte, esclarecendo a po-
pulação acerca de todas as im-
plicações relativas à vacina-
ção em todas as faixas etári-
as, acompanhando eventos ad-
versos”, acrescentou o minis-
tro. Ele não detalhou a que
eventos adversos se referia.
(Agencia Brasil)
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS DA 377ª E 401ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 377ª e 401ª 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 OLIVEIRA 
TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira com fi lial na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 
04534-004, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora,  a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a 
ser realizada em 25 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 11.3 do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 3 de novembro de 2021, (“Termo de Securitização”), para 
deliberar sobre: (i) Aprovar a celebração de aditamento ao Instrumento Particular De Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios em Garantia sob Condição Suspensiva e Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária”) a fi m de 
incluir em sua cláusula 1.2. como adquirentes autorizadas Cielo e Rede, os quais passarão a ser relacionados na 
Tabela A do Anexo III do Contrato de Cessão Fiduciária, passando a ser parte dos Critérios de Elegibilidade, além 
das adquirentes GetNet e Safrapay; e (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, 
realizar e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o que fora deliberado 
nos itens acima, incluindo, a contratação de assessor legal para celebração dos aditamentos que se fi zerem 
necessários, às expensas do Patrimônio Separado. 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 Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em 
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, observado ainda o disposto na cláusula 11.1.1, 
conforme cláusula 11.8 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em primeira convocação por 
Titulares dos CRI, que representem, a maioria absoluta dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, por 
Titulares dos CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos CRI em Circulação, presentes à referida 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI, desde que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos CRI 
em Circulação, conforme cláusula 11.14 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 ger1.agente@oliveiratrust.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, 
podendo ser encaminhado até o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa 
física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que 
comprovem a representação do Titular; (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 (“Titular de 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 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://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 do 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, 05 de fevereiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

08 e 09/02

A. CURY ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/ME nº 62.937.495/0001-37

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Nos termos do artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e da Cláusula 3ª, §5º do Contrato Social, 

ficam os sócios da A. Cury Administração e Participações Ltda. (“Sociedade”), convocados para 

se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 22.03.2022, na sede da Sociedade, na 

Rua Bandeira Paulista, 600, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04532-001, SP, SP, às 10h, em 1ª convocação 

ou às 10:30h, em 2ª e última convocação, para examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes 

matérias: (i) contas da administração relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 

31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (ii) balanços e demais demonstrações financeiras 

relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 

31.12.2021; (iii) a distribuição de dividendos; iv) a forma de remuneração dos administradores 

(“pro-labore”); e, (v) a ratificação de deliberações anteriormente realizadas. Estarão à disposição dos 

Sócios, a partir do dia 15.02.2022, na sede da Sociedade, cópia das demonstrações financeiras e 

demais documentos pertinentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018, 

31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021. Antonio Chohfi Cury - Administrador.

AC REAL STATE ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/ME nº 32.440.599/0001-70 - NIRE 35.235.427.925

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Nos termos do artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e da Cláusula 3ª, §8º do Contrato Social, 

ficam os sócios da AC Real State Administração e Participações Ltda. (“Sociedade”), convocados 

para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 22.03.2022, na sede da Sociedade, 

na Rua Bandeira Paulista, 600, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04532-001, SP, SP, às 11h, em 1ª convocação 

ou às 11:30h, em 2ª e última convocação, para examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes 

matérias: (i) contas da administração relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 

31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (ii) balanços e demais demonstrações financeiras relativas 

aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (iii) a 

distribuição de dividendos; iv) a forma de remuneração dos administradores (“pro-labore”); e, (v) a 

ratificação de deliberações anteriormente realizadas. Estarão à disposição dos Sócios, a partir do dia 

15.02.2022, na sede da Sociedade, cópia das demonstrações financeiras e demais documentos 

pertinentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021. 
Antonio Chohfi Cury - Administrador.

GIGACOM HOLDING LTDA. - CNPJ/MF nº 29.791.265/0001-37, NIRE 35.235.188.301
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS

Ficam convocados os sócios da Sociedade, a reunirem-se em Reunião Sócios, a realizar-se, em 1ª convocação com a 
presença de titulares de no mínimo 3/4 do capital social, no dia 15/02/2022, às 14h00min e, em 2ª convocação, com 
qualquer número, no dia 15/02/2022, às 14h30min, na Avenida Moema, 490, Moema, São Paulo/SP para apreciar e 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1)  Tomar ciência da resignação do administrador Roque Marcelo 
Versolato; (2)  Eleição ou não de administrador para o cargo vacante. A participação na reunião poderá ocorrer de 
forma remota para os sócios que assim solicitarem, sendo apenas necessário comunicar tal intenção para 
recebimento do link de acesso. Os sócios que não puderem comparecer na data e horários marcados poderão 
nomear procuradores, através de instrumento com fi rma reconhecida, especifi cando os atos e operações que o 
indicado poderá praticar, inclusive, dando-lhes poder para votar em seu nome. Cristian Weissenborn - Administrador.

Maxmapontopronto Administração e 
Participações Imobiliárias Ltda.

CNPJ nº 19.239.788/0001-11 - NIRE 35.228.043.262

Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Nos termos da lei e do seu contrato social, ficam convocados os srs. sócios da Maxmapontopronto 

Administração e Participações Imobiliárias Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião de 

Sócios a ser realizada no dia 17/02/2022, às 9h, na sede social da Sociedade, localizada SP/SP, na 

R. Aloísio Magalhães, 22, Lote 1, Sala 3, Via Anhanguera, km 27, Perus, CEP 05275-050, a fim de 

deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) deliberar acerca (i) da renúncia do administrador 

da Sociedade, apresentada em 20/12/2021 pelo Sr. Fabio Roberto Kiss Crespo, brasileiro, casado 

sob o regime de comunhão parcial de bens, supervisor de compras e planejamento, RG 28.858.186-

6 SSP/SP e CPF 279.413.238-50; e (ii) da eleição da Sra. Débora Anacleto da Silva, brasileira, 

casada, bacharel em Ciências Contábeis, RG 21.332.579-2 SSP/SP, CPF 146.708.418-23, com 

endereço comercial SP/SP, na R. Aloísio Magalhães, 22, Lote 1, Sala 3, Via Anhanguera, km 27, 

Perus, CEP 05275-050, para ocupar o cargo de administradora da Sociedade. (B) a celebração da 

5ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, para refletir as alterações indicadas no item “A” acima, 

incluindo, sem limitação, a alteração das Cláusulas 18 e 19 do Contrato Social da Sociedade, com o 

fim de refletir e formalizar a nomeação da Sra. Débora Anacleto da Silva, acima qualificada, como 

administradora não sócia da Sociedade. A referida proposta de alteração do contrato social da 

Sociedade e demais documentos e informações correlatos encontram-se na sede da Sociedade. 

SP, 09/02/2022.  Maxma Administração e Participações Imobiliárias S.A. - Sócia Majoritária.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:23/02/2022 - as: 10:15 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA
TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-
212,  telefone (11) 93285-4559, 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 21/11/1966 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 financeiamento, 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 antencedência necessária a data
do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      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, e despesas com execução extrajudicial 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:B51056 - CONTRATO: 313714023049 -   EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
CARLOS AUGUSTO GUIMARAES, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIO
PUBLICO, CPF 796.318.438-15, CI 9301422  SP, CASADO (A) COM AURILEIA
PRADO CICERELLI GUIMARAES, BRASILEIRO (A), FUNCIONARIA PUBLICA,
CPF 104.414.118-27 CI: 9234317 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 113, LOCALIZADO NO 11º
ANDAR OU 12º PAVIMENTO, BLOCO 04,
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL VITORIA REGIA II, A AVENIDA PARADA
PINTO, Nº 3420, 8º
SUBDISTRITO-SANTANA, VILA NOVA CACHOEIRINHA, EM SAO PAULO,
SP, CONTENDO A AREA UTIL DE 49,27M2, AREA COMUM DE 13,50M2,
AREA TOTAL DE 62,77M2, FRACAO IDEAL NO TERRENO DO CONDOMINIO
DE 0,0006993, COM UMA VAGA INDETERMINADA DESCOBERTA, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 17173,43
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 232000,00

SAO PAULO, 04/02/2022
ARY ANDRE NETO

04 - 09 - 23/02/2022

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:23/02/2022 - as: 10:15 Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA
TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  estabelecido a
RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-
212,  telefone (11) 93285-4559, 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 21/11/1966 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 financeiamento, 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 antencedência necessária a data
do leilão.
      Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
      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, e despesas com execução extrajudicial 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:B51046 - CONTRATO: 997683024519 -   EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ADILSON DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), TORNEIRO MECANICO , CPF
948.153.808-72, CI 17686729,
CASADO (A) COM NANCI FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRO (A), DO
LAR, CPF 014.348.558-05 CI: 1476425.
ESPOLIO JOAO ALVES DA CONCEICAO, BRASILEIRO (A), PRENSISTA,
CPF 935.246.688-87 CI: 9470381, SOLTEIRO (A) E CONJUGE, SE CASADO
(A) ESTIVER.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 110, SITUADO NO ANDAR
TERREO OU 1º PAVIMENTO, BLOCO IV,
CONJUNTO RESIDENCIAL VILA SAO JOSE, A RUA VEREATO LEAO DE
MOURA, Nº 169, 32º SUBDISTRITO CAPELA DO SOCORRO, VILA SAO
JOSE, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA PRIVATIVA DE 57,4132M2, AREA
COMUM DE CONSTRUCAO DE 5,4929M2, TOTALIZANDO A AREA
CONSTRUIDA DE 62,9061M2, DIREITO A GUARDA DE UM VEICULO DE
PASSEIO EM LUGAR INDETERMINADO NO ESTACIONAMENTO, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 23383,84
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 245000,00

SAO PAULO , 04/02/2022
ARY ANDRE NETO

04 - 09 - 23/02/2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1065897-25.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de
INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA(A) Aneilda Silva Santos, Brasileira, RG 35.904.607-1, CPF 316.971.098-
29, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Classe -
Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - que lhes move Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se a(s) executada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO,
por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do
qual fica(m) intimada (s) de seu inteiro teoar para, se o caso, IMPUGNAR, no prazo de 05 (cinco) dias,
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado
e publicado- na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2022.

 08 e 09.02

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1046013-36.2020.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Cleocelio Assis Moraes, CPF 024.111.239-73 
e João Carlos Machado, CPF 036.728.319- 05, que Weel BSD Fomento Mercantil Ltda, ajuizou uma 
Ação de Procedimento Comum, tendo como corré Maracajá Agromercantil Ltda, objetivando condenar 
os réus ao pagamento de R$ 773.567.88 (maio/2020), corrigidos monetariamente e acrescidos 
de multa e juros moratórios, referente aos títulos adquiridos pela Autora e pagas à vista para os 
requeridos, conforme contrato de Fomento Comercial nº 1305/1 e borderôs 7985 e 7986, bem como 
ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando os requeridos em lugar ignorado, 

pena de serem considerados reveis, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, 
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 

                                                B 08 e 09/02

FORO CENTRAL  - 31ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 11º andar - salas
nº 1115 / 1117 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6218 - São Paulo/SP - E-
mail: sp31cv@tjsp.jus.br  - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 1104682-19.2019.8.26.0100.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do
Foro Central  Cível,  Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA
FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ATLAS PROJ TECNOLOGIA
LTDA. (CNPJ 26.768.698/0001-83); ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS
LTDA.  (CNPJ 31.049.719/0001-40); ATLAS SERVICES SERVIÇOS DE GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ 30.608.097/0001-80); ATLAS QUANTUM SERVI-
ÇOS DE INTERMEDIAÇÕES DE ATIVOS LTDA.( CNPJ30.607 .948 /0001-70) ;
RODRIGO MARQUES DOS SANTOS (CPF282.301.848-44); e FABRICIO SPIAZZI
SANFELICE (RG 7100561931; CPF 025.079.990-12), que lhe foi proposta uma
ação de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE por par te de ESTEVAM JOSÉ
CAMPOS MARINHO FILHO,  visando o arresto/bloqueio de quantos bens bastem
para garant ia do crédi to de R$60.716,62 como contratado com os réus; a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés; a condenação na
restituição do valor irregularmente retido, bem como na indenização por danos
morais em montante não inferior a R$10.000,00, tudo devidamente atualizado e
acrescido de custas, honorários e demais cominações legais., alegando que ao
tentar sacar o valor aplicado em Bitcoins junto à Atlas Quantum, plataforma de
criptoativos das rés, não obteve sucesso; que irresignado com o descumprimento
contratual, procurou contato com as mesmas, as quais responderam somente com
mensagens evasivas, sem fundamento e nit idamente protelatórias, reve lando a
absoluta desídia; e que existem fortes indícios de que o grupo estaria operando
no modelo de pirâmide financeira. 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 f luirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2022

08  e  09/02

41ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0038119-
89.2021.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz da 41ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP.
Faz Saber a HUMBERTO DE OLIVEIRA SARRRAT DUARTE, CPF/MF nº128.395.258- 01; e
CARLADANIELA ZIGANTE, CPF/MF nº 165.863.228- 12, que Elgin S/A iniciou o CUMPRIMENTODE
SENTENÇA. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$ 175.656,26 (09/2021), sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§,do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias úteis para que os executados ,independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo-SP. J - 08 e 09/02

5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1038082-90.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SYLOE ALESSANDRO
ANIC, brasileiro, RG 32.547.444-8, CPF 315.421.228-05, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Associação de Ensino Sir Isaac Newton, objetivando o recebimento da quantia de R$10.512,27 (out./
2016) ref. Cheques nºs. 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, 00009 e 000010, sacados contra o Banco
Santander (033), agência 2173, os quais foram devolvidos (sem provisão de fundos). Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determina da 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 débito atualizado ou
ofereça embargos, ficando intimado de que, haverá isenção das custas processuais, se realizar o pagamento
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 em execução. Decorridos os prazos supra, no silêncio, lhe
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 08 e 09/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1015627-17.2020.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr (a).
Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)EDSON LUIZ NOGUEIRA
RAYMUNDO, Brasileiro, RG 307078188, CPF 310.372.458-65, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Colégio Inovação S/c Ltda, objetivando a cobrança da quantia de R$ 4.495,43 (Out/
2020), com os acréscimos legais, relativa ao contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido pelo
réu, conforme narrado na inicial e documentos anexos aos autos. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 08 de novembro de 2021. 08 e 09/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030131-17.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Ricardo de Oliveira CPF 046.990.718-56, que Mariano Yoshitake e Evanilde Silva requereram o 
cumprimento da sentença, para receberem a quantia de R$ 375.336,99 (julho/2021). Estando o executado em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2022.                          [08,09] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011163-29.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Prestação de Serviços. Requerente: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. Requerido:
Beatriz Galhardo. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011163-29.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo
Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Beatriz Galhardo (CPF. 307.020.408-27), que Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a
quantia de R$ 15.758,36 (fevereiro de 2015), decorrente das Notas Fiscais de Serviço n°s 02446777, 02033744,
01681614, 01670352 e 01646682. 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2022.                                                                                    08 e 09 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1082595-06.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários. Requerente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Requerido: Stella Botelho de Oliveira.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082595-06.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) STELLA BOTELHO DE OLIVEIRA, Brasileira, CPF 227.302.898-95, com endereço à Rua
Francisco Felippe Agosti, 80, bloco 11 ap 11, Vila Inglesa, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, alegando em síntese: contrato Linha de Crédito - Crédito
Reorganização. 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 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2021.                                        08 e 09 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1032609-94.2015.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Crespo Dias,na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ALINI RAMOS MOREIRA GOES, brasileira, RG 49.466.222-0, CPF 375.888.788-78, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de Beneficência Nipo-brasileira de São Paulo, objetivando o recebimento da 
quantia de R$2.928,31 referente a serviços médicos hospitalares prestados ao menor Mateus Moreira Viana, conforme 
nota fiscal de serviço eletrônica nº 00389327, emitida em 05/12/2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de Fevereiro de 2022.                     [08,09] 

FORO CENTRAL  -    3ª VARA CÍVEL -      Praça João Mendes s/nº - 6º andar
- salas nº 615 / 617 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6076 - São Paulo/SP
- E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 1096068-54.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. ANA LAURA CORREA RODRIGUES, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ ALDO ATANGHERLIN, brasileiro, viúvo,
aposentado, RG 5.159.612-X, CPF 04357140820, que lhe foi proposta uma ação
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  por par te de CONDOMÍNIO EDIFÍ-
CIO SARUTAIA, para cobrança de R$1.527,45 (setembro/2021) a ser atualizado
e acrescido das cominações legais, dívida esta referente a taxas condominiais
vencidas, além das que se vencerem no curso desta, relativas ao apartamento
47 do condomínio situado na Al. Sarutaiá, 72, Jd. Paulista. Estando a executada
em lugar ignorado, foi defer ida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo
deste, em 03 dias, PAGUE o DÉBITO, ou, em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou
ainda, RECONHECENDO o crédito do exequente e DEPOSITANDO 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCE-
LAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA  de PENHORA de tantos de seus bens
quantos bastem para so lução da dív ida,  f icando c iente também de que não
havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL.. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nestacidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2022.

08 e  09/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033206-57.2015.8.26.0100 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lúcia Caninéo Campa-
nhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SHOFAR PLÁSTICOS LTDA  EPP, CNPJ: 07.081.630/0001-87 
que o Banco do Brasil S/A moveu-lhes ação monitória, também em face de ANDRE KIM ALYANAK, ESPÓ-
LIO DE AVIGAD ALYANAK, ELIANA WISSMANN ALYANAK e LEO NESIM GAD ALYANAK, alegando 

cá
uma vez que a obrigação de liquidar o débito não foi cumprida pelos réus, importando o débito em R$ 
420.766,44 (12/2020). Encontrando-se a parte correquerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edi-
tal, OFEREÇA EMBARGOS MONITÓRIOS ou PAGUE a importância supra, mais honorários advocatícios 
no importe de 5% do valor da causa, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isenta de 
custas processuais e de que, na hipótese de não oferecimento de em -se-á, de pleno direi-
to, o tí ntão terá incidência o disposto no art. 523 do 
CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado cura-
dor especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016924-68.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu 
Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Kairos Sorocaba Residencial Spe Ltda, CNPJ 
18.599.844/0001-66 e CBX Participação e Incorporação Eireli, CNPJ 15.071.397/0001-80, na pessoa de seus 
representantes legais que, Sérgio Américo Gonçalves Vidal e Karla Alonso, lhes ajuizaram ação de Procedi-
mento Comum, objetivando a rescisão do contrato por culpa exclusiva das rés, bem como ressarcimento de to-
dos os valores pagos de forma corrigida e atua-lizada, bem como o pagamento de multa contratual pelo des-
cumprimento. Es-tando as rés em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em 
caso de revelia, será nome-ado curador especia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na for-
ma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de janeiro de 2022. 

Citação.Prazo 20dias.Proc.1012546-57.2020.8.26.0006. O Dr. 
Luis Fernando Nardelli,Juiz de Direito da 3ªVara Cível,Tatuapé 
/SP.Faz saber a Projeto Construtora e Engenharia Eireli CNPJ 
11.581.177/0001-45, que Mega Apoio Industria e Comercio de 
Móveis Eireli EPP ajuizou ação de execução, para cobrança 
de R$34.507,08(dez/20),referente a duplicatas anexadas aos 
autos.Estando a executada em lugar ignorado,expede-se edi-
tal,para que em 3dias,a fluir do prazo supra,pague o débito 
atualizado,com os honorários de 10%reduzidos pela metade 
ou apresente embargos em 15dias,podendo,nesses 15dias de-
positar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 
6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de 
mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos 
bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-
se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 19/11/2021.            [08,09] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0002603-84.2021.8.26.0010. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos
Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Sidnei Gerrero Ruiz. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS.
PROCESSO Nº 0002603-84.2021.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São
Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SIDNEI GERRERO RUIZ, CPF 877.051.098-91, que a ação
Monitória proposta por Banco Bradesco S/A foi julgada procedente e iniciou-se a fase de Cumprimento de sentença. Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL (CPC, artigo 257, inciso III), para os
atos e termos da ação proposta e para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, liquidar
o débito exequendo de R$ 59.680,34 (setembro/2021) atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a partir de setembro de 2021
e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de outubro de 2021 e até o efetivo pagamento, ficando a parteexecutada
advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15
(quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525).
Não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, �caput� do NCPC), o débito será acrescido de multa
de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13
de dezembro de 2021.                                                                                                                                            08 e 09 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0016860-70.2010.8.26.0020. Classe: Assunto: Monitória - Pagamento
Requerente: Fundação São Paulo (mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP).
Requerido: Flávio Betcher Luna e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0016860-
70.2010.8.26.0020. A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado
de São Paulo, Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Flávio Betcher Luna, CPF
303.125.998-03, que Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/
SP lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 22.779,87 (dez/2010), decorrente dos Contratos
de Outorgas de Bolsas Restituíveis para concessão de bolsa de estudo reembolsável. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito (ficando
isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art. 701
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do
artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2022.                                                             08 e 09 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006600-86.2015.8.26.0004. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Nota
Promissória. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Centro Automotivo Hamburguesa Serviços e Peças Ltda e outros. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006600-86.2015.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE CASTRO CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) CENTRO AUTOMOTIVO HAMBURGUESA SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, CNPJ 08.385.329/0001-20, ARNALDO DOS REIS
FERREIRA, Brasileiro, Casado, Funileiro, RG 1268309186, CPF 416.870.356-87 e SILVANA FLORÊNCIO DOS SANTOS, Brasileira,
Casada, Empresária, RG 17462877, CPF 106.274.128-58, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 65.027,85 (julho de 2016), representada pela Cédula de Crédito
Bancário n° 73055850. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2022.                                                                  08 e 09 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1104511-28.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: Cloud2b Participações Ltda. e outro. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104511-28.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLOUD2B PARTICIPAÇÕES
LTDA., CNPJ 20.719.500/0001-95, com endereço à Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 489, Alto de Pinheiros, CEP 05461-
010, São Paulo - SP e GILBERTO FREITAS VILAÇA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 064.022.558-66, com endereço à Avenida
Paulista, 2001, Bela Vista, CEP 01311-300, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a quantia de R$ 687.190,75 (novembro de 2020), representada pela Cédula de
Crédito Bancário � Empréstimo � Capital de Giro de n.º 012.508.143 e do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras
Avenças - nº 2.557.620. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra,
paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2022.                                                 08 e 09 / 02 / 2022

2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA - Viaduto Paulina, 80 - 9º andar - sala 907 - Centro -
CEP 01501-020 - Fone: 3242-2333 R. 2037 - São Paulo-SP - E-mail: sp12faz@tjsp.jus.br
- EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSADOS, com prazo de 10
(dez) dias, expedido nos autos do Proc. nº 1068262-59.2019.8.26.0053. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA MICHELETTO COMETTI, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO move uma DESAPROPRIAÇÃO - Desapropriação por
UtilidadePública / DL 3.365/1941 contra MANOEL DE JESUS FERNANDES, ROSA
MARIA FERNANDES, JOAQUIM DE JESUS FERNANDES e MARIA ESMERALDINA
FERNANDES, objetivando o imóvel situado na Travessa Aloísio Silva, nº 49, casa 11
– Parque Edu Chaves - CEP 02.228-250 – SãoPaulo/SP, contribuinte nº 066.038.0117-
5, declarado de utilidade pública, para a implantação do melhoramento,"Bacia do
Córrego Paciência Trecho 1", declarado de utilidade pública conforme Decreto Muni-
cipal de nº 56.013, de 25 de março de 2015. Para o levantamento dos depósitos
efetuados, foi determinada a expedição de edital com prazo de 10 (dez) dias a
contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec.Lei nº
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2021.

08  e  09/02

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1118385-17.2019.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Mb Comércio - Eireli, CNPJ 14.058.253/0001-20, na pessoa de seu representante 
legal e também devedor Sr. Eliseu Lopes da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 208.721.940-4 SSP/RS e no 
CPF 000.999.810-17, que Syngenta Seeds Ltda (CNPJ nº 28.403.532/0001-99), ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011420-81.2020.8.26.0002 O MM, Juiz de Direito da 9º Vara Cível, 
do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. ADILSON ARAKI RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NÚBIA 
COSTA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, comerciante, RG 35.870.651-8, CPF 285.167.688013, e a ADRIANA KARINA SOARES, 
brasileira, solteira, comerciante, RG 44.383.354-0, CPF 327.016.438-64, que lhes foi proposta uma Ação de Procedimento Comum 
Cível por George Michil Serkeis, brasileiro, divorciado, jornalista, RG 3.208.620-9, CPF 502.208.618-10, solicitando em síntese 
a cobrança de alugueis e acessórios da locação do imóvel situado na Rua Guaraiúva, 761, Brooklin Novo, CEP 04569-002. Não 
localizadas as requeridas, após esgotados os meios para tentativa de citação pessoal, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, 

EDITAL, querendo, ofereçam resposta à demanda. Não sendo contestada a presente ação, no prazo legal, por advogado legalmente 
habilitado, presumir-se-ão aceitos os fatos articulados pelo autor, consoante o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo/SP, aos 26 de janeiro de 2022.                      B 09 e 10/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040969-24.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao Sr. JOSÉ FERNANDES DIAS MAGALHÃES, a Sra. JESSELMA OLIVEIRA MAGALHÃES e a Sra. VITÓRIA 
NATÁLIA OLIVEIRA MAGALHÃES que se acham em andamento regular por este MM. Juízo e Cartório da 02ª Vara Cível do 
Fórum Central da Comarca de São Paulo, situado na Praça João Mendes, s/n, Centro – São Paulo – SP, o Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica, Processo nº 0040969-24.2018.8.26.0100, promovido por ADDED COMPUTER & 
TECNOLOGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., em razão dos débitos existentes. Por tal motivo, estando os requeridos em 
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, foram determinadas a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2022. 
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Senacon lança guia com orientações
sobre aumentos abusivos de preços

Nacional
Jornal O DIA SP
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A dificuldade que agentes
dos diferentes órgãos de defesa
do consumidor enfrentam para
identificar e caracterizar even-
tuais aumentos abusivos de pre-
ços em um sistema de livre con-
corrência, no qual o valor de
bens e serviços é determinado
pela oferta e demanda, motivou
a Secretaria Nacional do Consu-
midor (Senacon) a criar uma car-
tilha para nortear a atuação dos
agentes públicos, especialmen-
te os ligados aos Procons.

Disponível no site da Sena-
con, o Guia Prático de Análise
de Aumentos de Preços de Pro-
dutos e Serviços funciona como
uma espécie de roteiro para sa-
nar dúvidas quanto aos mais fre-
quentes indícios de comporta-
mento abusivo por parte dos
agentes econômicos.

A publicação também desta-
ca a importância da análise de
indicadores de conjuntura no
momento em que o agente pú-
blico tem que decidir se o au-

mento do preço cobrado por um
produto ou serviço é ou não abu-
sivo.

Segundo o coordenador-ge-
ral de estudos e monitoramento
de mercados da Senacon, Frede-
rico Moesch, só uma avaliação
do comportamento de toda a ca-
deia produtiva pode confirmar
se uma repentina alta dos preços
se justifica ou não.

“Para o Código de Defesa do
Consumidor, aumento abusivo é
a elevação sem justa causa dos
preços de produtos e serviços.
O que é uma definição jurídica
em aberto, que deixa espaço
para interpretação”, disse Moes-
ch, durante a apresentação do
guia.

“É preciso avaliar, por meio
de análises econômicas, se hou-
ve choques de demanda ou de
ofertas. Por exemplo, a Senacon
já fez algumas análises de pre-
ços de produtos da cesta básica
e observou que, em alguns ca-
sos, houve sim um choque de

oferta ou de demanda que justi-
ficou a alta dos preços de alguns
produtos bem acima da inflação
do período”, acrescentou Mo-
esch, destacando o aumento de
denúncias ao longo dos dois
anos de pandemia.

De acordo com a secretária
nacional do Consumidor, Julia-
na Domingues, o objetivo da se-
cretaria é oferecer um roteiro de
atuação que auxilie as atividades
diárias dos técnicos e proporci-
one mais segurança jurídica às
decisões dos órgãos que inte-
gram o Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor.

“Precisávamos ter um norte.
Fizemos isto, o guia, ao longo
de dois anos, com base nas ex-
periências, com ampla discus-
são e com o subsídio dos órgãos
de defesa do consumidor e a par-
ticipação do Ministério da Eco-
nomia e do Cade Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econô-
mica”, declarou a secretária,
destacando que a falta de parâ-

metros claros pode, eventual-
mente, desestimular a concor-
rência e a inovação e gerar a ju-
dicialização de decisões admi-
nistrativas. “E o consumidor só
tem a ganhar, uma vez que suas
denúncias serão devidamente in-
vestigadas e punidas.”

Diretor Administrativo da
Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC) e presidente da
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Rio de Janeiro (Fe-
comércio-RJ), Antônio Florên-
cio Queiroz Júnior elogiou a ini-
ciativa da Senacon.

“Agora, temos um guia que
nos permite previsibilidade. Que
nos permite condições de trei-
narmos nosso pessoal e avaliar-
mos passo a passo, inclusive
com nossos fornecedores, os
pontos que serão eventualmen-
te avaliados em caso de denún-
cia de aumentos abusivos. Com
isto, teremos segurança jurídi-
ca.” (Agencia Brasil)

Estudo mostra alta prevalência de depressão,
ansiedade e estresse após a COVID-19

Em estudo feito com 425
pacientes que se recuperaram
das formas moderada e grave da
COVID-19, pesquisadores da
Universidade de São Paulo
(USP) observaram uma alta pre-
valência de déficits cognitivos e
transtornos psiquiátricos. As ava-
liações foram conduzidas no Hos-
pital das Clínicas entre seis e nove
meses após a alta hospitalar.

Mais da metade (51,1%) dos
participantes relatou ter percebi-
do declínio da memória após a
infecção e outros 13,6% desen-
volveram transtorno de estresse
pós-traumático. O transtorno de
ansiedade generalizada foi diag-
nosticado em 15,5% dos volun-
tários, sendo que em 8,14% de-
les o problema surgiu após a do-
ença. Já o diagnóstico de depres-
são foi estabelecido para 8% dos
pacientes – em 2,5% deles so-
mente após a internação.

Os resultados completos da
pesquisa, que contou com apoio da
FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Pau-
lo), foram divulgados na revista
General Hospital Psychiatry.

“Um dos principais achados
é que nenhuma das alterações
cognitivas ou psiquiátricas ob-
servadas nesses pacientes se cor-
relaciona com a gravidade do
quadro. Também não vimos as-
sociação com a conduta clínica
adotada no período de hospita-
lização ou com fatores socioe-
conômicos, como perda de fa-

miliares ou prejuízos financei-
ros durante a pandemia de CO-
VID-19”, conta Rodolfo Dami-
ano, médico residente do Insti-
tuto de Psiquiatria da Faculdade
de Medicina (FM-USP) e pri-
meiro autor do artigo.

O estudo integra um projeto
mais amplo, coordenado pelo
professor da FM-USP Geraldo
Busatto Filho, no qual um gran-
de grupo de pessoas atendidas no
Hospital das Clínicas entre 2020
e 2021 vem sendo acompanhado
por profissionais de diversas áre-
as, entre elas otorrinolaringolo-
gia, fisiatria e neurologia, a fim
de avaliar eventuais sequelas dei-
xadas pelo SARS-CoV-2.

“Durante meu doutorado, eu
coordenei a avaliação neuropsi-
quiátrica, cujos resultados pre-
liminares foram descritos nes-
te artigo”, conta Damiano à
Agência FAPESP. O trabalho foi
orientado pelo professor da
FM-USP Eurípedes Constantino
Miguel Filho.

“Uma de nossas preocupa-
ções era entender se esse vírus
e a doença por ele causada têm
impacto no longo prazo, produ-
zindo manifestações tardias no
sistema nervoso central”, conta
E. Miguel.

Para o pesquisador, o fato de
não ter sido encontrada uma cor-
relação clara entre a condição
psiquiátrica e a magnitude da
doença na fase aguda ou fatores
psicossociais – incluindo os de

natureza socioeconômica ou vi-
vências traumáticas – corrobo-
ra a hipótese de que alterações
tardias relacionadas à infecção
pelo SARS-CoV-2 (como pro-
cessos inflamatórios associados
a alterações imunológicas, da-
nos vasculares associados a co-
agulopatias ou a própria presen-
ça do vírus no cérebro) teriam
papel na origem dos transtornos.

“A presença de manifesta-
ções clínicas, como perdas cog-
nitivas, cefaleias, anosmia [per-
da do olfato] e outras alterações
neurológicas nesses pacientes
contribuem com evidências adi-
cionais de que essas alterações
psiquiátricas possam refletir a
ação do SARS-CoV-2 no siste-
ma central.”

Todos os participantes foram
submetidos a uma bateria de tes-
tes cognitivos para avaliação de
habilidades como memória,
atenção, fluência verbal e orien-
tação espaço-temporal.

“Observamos bastante perda
cognitiva. Em um teste que
mede a velocidade de processa-
mento, por exemplo, os pacien-
tes demoravam em média duas
vezes mais do que o esperado
para a idade com base em valo-
res médios descritos na litera-
tura científica para a população
brasileira. E isso foi observado
para todas as idades”, conta Da-
miano. “Além disso, mais da
metade relatou, de forma subje-
tiva, um declínio na memória.”

Os voluntários também pas-
saram por uma entrevista estru-
turada com um psiquiatra e res-
ponderam a questionários padro-
nizados usados no diagnóstico
de depressão, ansiedade e es-
tresse pós-traumático.

Como descrevem os autores
no artigo, a prevalência de “trans-
torno mental comum” (sintomas
depressivos, estados de ansieda-
de, irritabilidade, fadiga, insônia,
dificuldade de memória e con-
centração) no grupo estudado
(32,2%) foi maior do que a rela-
tada para a população geral bra-
sileira (26,8%) em estudos epi-
demiológicos.

Nesses pacientes, a preva-
lência de transtorno de ansieda-
de generalizada (14,1%) foi
consideravelmente maior do que
a média dos brasileiros (9,9%).
A prevalência de depressão en-
contrada (8%) também é supe-
rior à estimada para a população
geral do país (entre 4% e 5%).

O agravamento de sintomas
psiquiátricos após infecções
agudas é algo comum e espera-
do, comenta o pesquisador. “Mas
com nenhuma outra doença vi-
ral se observou tanta diferença
e perdas cognitivas tão signifi-
cativas como com a COVID-19.
Uma das possíveis explicações
é o próprio efeito do vírus no
sistema nervoso central”, co-
menta. “Se essas perdas são re-
cuperáveis é algo que ainda não
sabemos.”

A Polícia Federal (PF)
prendeu na terça-feira (8) um
suspeito integrante de um gru-
po que invadiu a rede interna da
Caixa. A Operação Atacante in-
vestiga “tentativas atípicas” de
invasão da rede interna do ban-
co com alterações de dados
dos correntistas. Além da pri-
são, foram cumpridos três
mandados de busca e apreen-
são em na cidade de São Pau-
lo, em Ribeirão Preto e no
Guarujá.

Segundo a PF, o grupo cri-
minoso acessava ilicitamente
os sistemas da Caixa para con-
sultar dados dos correntistas.
De posse dos dados, os crimi-
nosos alteravam informações,

PF prende suspeito
de invadir rede

interna da Caixa
inclusive de cartões de crédi-
to, “e obtinham vultosas van-
tagens econômicas”.

A PF não informou, contu-
do, quantos correntistas foram
prejudicados pelo grupo. Du-
rante as buscas foram apreen-
didos equipamentos de infor-
mática, documentos, veículos,
dentre outros objetos de rele-
vantes para a continuidade das
investigações.

A polícia disse que os sus-
peitos são investigados pelos
crimes de estelionato e asso-
ciação criminosa com penas
que podem variar, respectiva-
mente, de 4 a 8 anos de reclu-
são e de 1 a 3 anos de reclu-
são. (Agencia Brasil)

A Corregedoria da Polícia
Federal frisou, em documento
enviado ao Supremo Tribunal
Federal (STF), que o inquérito
sobre um ataque cibernético ao
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) não estava sob segredo de
justiça, embora pesasse sobre a
investigação o sigilo imposto
pela corporação a todas as apu-
rações ainda em andamento.

O documento da PF foi en-
viado ao ministro Alexandre de
Moraes, do STF, no âmbito do
inquérito que apura o vazamen-
to da investigação sobre o TSE
pelo presidente Jair Bolsonaro
e pelo deputado Filipe Barros
(PSL-PR). Em 4 agosto de
2021, ambos divulgaram em re-
des sociais informações sobre
a investigação em andamento.

“Saliente-se, por oportuno,
que o referido Inquérito Polici-
al Federal não restava abarcado
por decisão judicial de sigilo,
bem como não havia medida cau-
telar sigilosa em andamento,
portanto, apresentava o sigilo
relativo próprio dos procedi-
mentos de investigação crimi-
nal”, diz o documento assinado
pelo delegado Daniel Carvalho
Brasil Nascimento, chefe do Se-
tor de Inteligência da PF.

A declaração consta das con-
clusões de uma sindicância ad-
ministrativa aberta para apurar
eventual falta funcional do de-
legado Victor Neves Feitosa
Campos, que era responsável
pelo inquérito sobre a invasão
aos sistemas do TSE, ocorrida
em setembro de 2018.

A sindicância foi instaurada
após solicitação de Moraes para
que a PF apurasse o vazamento
do inquérito, a pedido do TSE.
O ministro foi quem afastou o
delegado Victor Feitosa da pre-
sidência do inquérito relativo à
Corte Eleitoral.

Ao final da sindicância, a PF
concluiu que ele não cometeu
nenhuma infração administrati-

Inquérito sobre TSE
estava em sigilo interno,

mas não judicial
va. O documento foi tornado
público pelo STF após ser ane-
xado ao inquérito sobre o vaza-
mento, no último dia 3 de feve-
reiro, a pedido da defesa do de-
legado Victor Feitosa.

“Temos, pois, manifestação
da Corregedoria e do Chefe do
Setor de Inteligência da Superin-
tendência da PF no DF afirman-
do que não havia decretação de
sigilo ou segredo de justiça nos
autos. A Corregedoria destacou,
ainda, que não havia ‘classifica-
ção de documentos ou peças
com algum grau de reserva’”, es-
creveu o advogado Nelson Wi-
llians Fratoni Rodrigues, que
representa Feitosa.

Segundo o relatório da sin-
dicância, Feitosa agiu dentro
dos trâmites normais ao ter dis-
ponibilizado cópia do inquérito
ao deputado Filipe Barros, que
solicitou acesso à investigação
por meio de um ofício enviado
à PF. A justificativa dada pelo
parlamentar foi subsidiar as dis-
cussões da comissão especial
sobre a PEC do Voto Impresso,
da qual era relator.

Em relatório final sobre o
vazamento da investigação, a
delegada Denise Dias Rosas Ri-
beiro afirmou ter visto crime nas
condutas de Bolsonaro e de Bar-
ros, que teriam cometido o cri-
me de violação de sigilo funci-
onal em função do cargo. Ela,
porém, não indiciou formalmen-
te Bolsonaro ou Barros por en-
tender que, para isso, necessita-
ria de autorização prévia do Su-
premo.

A tese de que não houve cri-
me na divulgação do inquérito
sobre a invasão ao TSE porque
não havia ordem judicial deter-
minando o segredo de justiça
da investigação é uma das li-
nhas de argumentação da Advo-
cacia-Geral da União (AGU),
que faz a defesa do presidente
da República junto ao STF.
(Agencia Brasil)

Protesto contra mineradora marca
 três anos de evacuação em Itatiaiuçu

Fora de suas casas há exa-
tos três anos, moradores do
entorno de uma barragem em
Itatiaiuçu (MG) protestaram
na terça-feira, (8) contra a mi-
neradora ArcelorMittal. Eles
realizaram uma carreata onde
apresentaram 12 reivindica-
ções, entre elas, celeridade no
pagamento das indenizações,
levantamento da desvaloriza-
ção dos imóveis, reconheci-
mento de danos morais, garan-
tia de moradia aos caseiros e
inquilinos e manutenção de
cesta básica para as famílias
atingidas.

A barragem integra a Mina
Serra Azul. Como ocorreu em
outras cidades, a evacuação
em seus arredores foi um dos
desdobramentos da tragédia
de Brumadinho (MG), ocorri-
da em 25 de janeiro de 2019.
No episódio, o rompimento
de uma estrutura da Vale cau-
sou 270 mortes e gerou im-
pactos socioeconômicos e
ambientais na bacia do Rio
Paraopeba.

Após a tragédia, um pente-
fino nas barragens de diversas
mineradoras foi realizado por
meio de vistorias da Agência
Nacional  de Mineração
(ANM) e de ações de fiscali-
zação do Ministério Público
Federal (MPF) e do Ministé-
rio Público de Minas Gerais
(MPMG). Como resultado,
dezenas de barragens foram

consideradas inseguras e fica-
ram impedidas de operar. As
evacuações foram determina-
das para os casos mais preo-
cupantes.

As remoções em Itatiaiu-
çu começaram em 8 de feve-
reiro de 2019, afetando cerca
de 200 moradores. Posteri-
ormente, outras pessoas fo-
ram notificadas para abando-
narem suas residências dian-
te de estudos que mostraram
uma área mais extensa a ser
inundada em caso de rompi-
mento. Foram cadastradas
655 famílias atingidas, que
tiveram algum tipo de preju-
ízo. Quatro comunidades fo-
ram afetadas parcialmente:
Vieiras, Lagoa das Flores,
Pinheiros e Retiro Colonial.
Sítios e chácaras que eram
usados por seus donos nos
fins de semana também fica-
ram interditados.

Em junho do ano passado,
a Arcelor Mittal assinou um
acordo para indenização e re-
paração integral dos danos
causados aos moradores. Nas
negociações,  os at ingidos
contaram com o apoio da As-
sociação Estadual de Defesa
Ambiental e Social (Aedas),
entidade que eles escolheram
como assessoria técnica. O
Ministério Público Federal
(MPF) e o Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MPMG)
também participaram das tra-

tat ivas.  Na celebração do
acordo, as duas instituições de
Justiça anunciaram a pactua-
ção de medidas inéditas. Fo-
ram definidos valores referen-
tes à privação do acesso a suas
moradias, paralisação de ati-
vidades econômicas e agrope-
cuárias, danos morais e danos
coletivos.

As duas instituições apon-
taram que a participação ativa
dos atingidos e o comprome-
timento da Arcelor Mittal com
o diálogo foram fundamentais
para o desfecho. Segundo
elas, foi possível obter solu-
ções consensuais e extrajudi-
ciais, o que não ocorre em
casos similares geralmente
devido à conduta das minera-
doras.

Para o Movimento dos
Atingidos por Barragem
(MAB), o acordo represen-
tou uma conquista. A entida-
de divulgou nota na época
avaliando que os avanços de-
correram da luta e da cons-
trução coletiva. No entanto,
aval iou que a  mineradora
buscou reduzir valores e di-
reitos. Também lamentou o
não reconhecimento da desva-
lorização dos imóveis que não
foram atingidos.

A nota do MAB registrou,
por outro lado, alguns avanços
como o reconhecimento dos
caseiros e inquilinos como
atingidos. “Esse é também o

primeiro caso que nós conhe-
cemos em que a indenização
pela impossibilidade de uso da
residência não implicou na
perda da propriedade. A popu-
lação comemora os passos
dados, mas também afirma
que continuará em luta pelos
seus direitos”, acrescentou.

Apesar de considerarem o
acordo como uma conquista,
os atingidos criticam a sua
implementação.  Entre  as
queixas, está a demora para o
pagamento das indenizações e
para o cadastramento de atin-
gidos ainda não reconheci-
dos, além da exigência de
complexos laudos médicos
para comprovação de danos
morais. Eles cobram ainda as
correções monetárias dos va-
lores previstos, que já teriam
sofrido perdas decorrente do
tempo.

Em nota, a ArcelorMittal
diz que está empenhada em
amparar as famílias evacuadas
e mitigar os impactos causa-
dos e afirma já estar em diá-
logo com os atingidos para
tratar das reivindicações apre-
sentadas. Segundo a minera-
dora, o processo de indeniza-
ção está avançando e já foram
celebrados os primeiros acor-
dos individuais, contemplando
valores relativos à moradia,
atividades econômicas e agro-
pecuárias, bem como danos
morais. (Agencia Brasil)


