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Brasil registra saldo positivo de
2,6 milhões de novas empresas em 2021
O Ministério da Economia
informou na quarta-feira (9)
que foram abertas no país
4,026 milhões de empresas em
2021, um recorde histórico em
um ano. No mesmo período,
no entanto, foram fechadas
1,410 milhões de empresas. O
saldo de novos negócios ficou
positivo em 2,615 milhões.
O quantitativo de empresas
abertas representa um aumento de 19,7% em relação a 2020.
Atualmente, há 18,915 milhões
de empresas ativas no Brasil.
Os dados constam no Mapa de

São Paulo discute aplicação de
4ª dose de vacina contra a covid-19
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Índice Nacional da Construção
Civil sobe 0,72% em janeiro
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Ministra
propõe ação
conjunta
contra a
escravidão
doméstica
A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, propôs, na quartafeira (9), que os órgãos públicos
e as entidades civis que atuam
com a questão do trabalho escravo contemporâneo intensifiquem o combate à chamada escravidão doméstica. Página 5
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Uma hora no circuito do
Autódromo Ayrton Senna, em
Interlagos, com o seu carro de
rua. Com direito a fotos e filmagens com transmissão ao
vivo pelo Youtube. E onde você
decide qual será a sua velocidade e ainda pode sair campeão, por apenas R$ 500!
É assim o Rally de Regularidade Verde Rosso, dentro
do Campeonato de Velocidade da Super Liga, em que você
pode participar na categoria
Clássicos, com carro fabricado até 1996, ou na Modernos,
com carro fabricado a partir de
1997.
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As salas de aula do 1º ano do
ensino fundamental da rede pública do estado de São Paulo que
tiverem mais de 30 alunos vão
ter dois professores. O anúncio
foi feito na quarta-feira, (9), em
entrevista coletiva, pelo secretário estadual da educação, Rossieli Soares.
A decisão foi tomada após a

secretaria decidir colocar mais
de 30 alunos por sala para tentar
atender às crianças que não conseguiram ser matriculadas na
rede pública e estão hoje em uma
fila de espera.
“Nós temos algumas escolas
em que o limite de módulo era
de 30 alunos e passou a ter 33,
por exemplo.
Página 2

Pirelli renova e segue como
patrocinadora e fornecedora
de pneus até 2026

16º C

Noite

Stock Series usará agora a mesma medida de pneus que a
categoria principal
A Pirelli acaba de renovar
o contrato de fornecimento de

Felipe Drugovich estreia na
Stock Car Pro Series
competindo em dupla
com César Ramos
Depois de vencer as 24
Horas de Le Mans Virtual e
de marcar a pole position em
sua primeira participação nas
500 Milhas de Kart, Felipe
Drugovich encara um novo
desafio pouco mais de um
mês antes de estrear em sua
terceira temporada na Fórmula 2. Convidado pelo piloto
César Ramos, o paranaense
de Maringá disputará a Corrida de Duplas da Stock Car

Rally de Regularidade Verde Rosso

Comercial
Compra: 5,21
Venda:
5,21

EURO

Sala de alfabetização em SP
com mais de 30 alunos terá
dois professores

Rally de Regularidade Verde
Rosso no circuito de Interlagos

DÓLAR

Compra: 5,96
Venda:
5,96

tico. Ele citou ainda a necessidade de mais mentes e corações
democráticos no país.
“Nós todos sabemos que é urgente vacinar o país contra o vírus
do autoritarismo, da misoginia e
da discriminação.
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Esporte

Fonte: Climatempo

Turismo
Compra: 5,24
Venda:
5,37

Às vésperas de assumir a presidência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e comandar as
eleições deste ano no Brasil, o
ministro Edson Fachin destacou
a importância da participação de
mais mulheres no cenário polí-

Página 3
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Quinta: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosidade diminui.

É urgente vacinar o país
contra o autoritarismo e a
misoginia, diz Fachin

pneus e patrocínio com a Stock
Car Pro Series. O novo acordo

tem duração de cinco anos e se
estenderá de 2022 até 2026.
Fernando Julianeli, o CEO da
Vicar, esteve recentemente na
sede da Pirelli em Milão para um
encontro com Giovanni Tronchetti Provera, vice-presidente
sênior Prestige e Motorsport da
Pirelli. Com os laços cada vez
mais estreitos, a parceria entre a
empresa italiana e a maior categoria do automobilismo brasileiro entra em uma nova fase.
A partir da temporada de
2022, todos os pneus que estarão nos carros da Stock Car Pro
Series serão fabricados na planta de Izmit, na Turquia, local de
fabricação dos pneus para as
principias competições de GT do
mundo, além de ser a planta de
backup da Fórmula 1. Página 6

Pro Series, marcada para o
próximo dia 13 de fevereiro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na
zona sul de São Paulo.
“Estou muito feliz por fazer parte desta corrida e da Stock Car. Será minha primeira
vez, mas sei o tamanho da categoria e a qualidade dos pilotos, todos muito bons e de altíssimo nível”, disse Felipe
Drugovich, 21 anos. Página 6

15ª Meia Maratona de
São Paulo marcará a
retomada dos grandes eventos

Foto/Divulgação

O governo de São Paulo
abriu 40 mil vagas em cursos
de qualificação profissional
para jovens de 14 a 24 anos,
com ensino fundamental completo. As aulas devem ser iniciadas no dia 14 de março.
Os cursos têm 120 horas
de duração e fazem parte do
programa Novotec Expresso.
Eles serão aplicados nos formatos presencial e remoto.
Serão 38 opções de cursos
para alunos do ensino médio
de escolas estaduais, das Escolas Técnicas Estaduais
(ETECs) e para jovens com
ensino fundamental completo
de até 24 anos.
Os estudantes que estejam
matriculados no ensino médio
da rede estadual poderão receber um auxílio no valor de até
R$ 600, dividido em quatro
parcelas mensais.
Para se inscrever, o interessado deve acessar o site do
Novotec, fazer um cadastro e,
na tela de inscrição, selecionar o município de interesse.
O período de inscrições teve
inicio na quarta-feira (9) e segue até o dia 25 de fevereiro.
(Agencia Brasil)

Inflação é de 0,54% em
janeiro, maior resultado
para o mês desde 2016

Foto/ Rafael Zardetto

SP anuncia
40 mil vagas
de qualificação
profissional
para jovens

Empresas, uma plataforma digital do Ministério da Economia, que fornece dados sobre
o registro empresarial no país.
A cada quatro meses, o serviço tem as informações
atualizadas.
O estado do Amapá foi o
que apresentou o maior crescimento percentual de empresas abertas em 2021, com aumento de 40,9% em relação ao
ano de 2020, seguido por
Alagoas (39,2%), Piauí (33%),
Paraíba (31,1%) e Bahia
(30,6%).
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15ª Meia Maratona de São Paulo
No dia 13 de fevereiro, centenas de corredores participarão
da 15ª Meia Maratona de São
Paulo, com largada a partir das
6h25min, e chegada na Praça
Charles Miller, s/n, no Pacaembu. O evento, um dos principais
do calendário nacional e que já
reuniu destaques do país e do exterior, retorna com um formato
diferente nesta fase de retoma-

da após a atualização dos protocolos para eventos de corrida de rua determinados pela
Prefeitura de São Paulo.
Dessa forma, a edição especial, que une as disputas de
2021 e 2022, será participativa e um teste para a aplicação
das novas determinações de
segurança divulgadas no dia 7
de janeiro.
Página 6
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São Paulo discute aplicação de
4ª dose de vacina contra a covid-19
Mesmo com 2 milhões de
pessoas atrasadas na imunização, sem ter tomado a segunda
dose de vacina contra a covid19, o governo do estado de São
Paulo já pensa na aplicação de
uma quarta dose, como vem sendo cogitado em países como
Chile e Israel. Em entrevista
coletiva na quarta-feira, (9), o
governador de São Paulo, João
Doria, não deu previsão de quando a quarta dose será aplicada,
mas informou que isso já está
sendo discutido pelo Centro de
Contingenciamento do Coronavírus.
“São Paulo avalia concretamente esta quarta dose, mas fará
isso no momento certo e dentro de uma cronologia e de faixas etárias adequadas”, disse.
Segundo Jean Gorinchteyn,
secretário estadual da Saúde, o
governo paulista ainda não defi-

niu se toda a população do estado vai receber a quarta dose, nem
quando ela começará a ser aplicada. Mas há um entendimento
dentro do governo de que haverá necessidade de aplicação da
vacina contra a covid-19 todos
os anos, assim como já é feito
na campanha de vacinação contra a gripe Influenza.
Desde dezembro, o estado
vem aplicando a quarta dose em
pacientes transplantados, renais
crônicos ou em tratamento quimioterápico. “Para as outras faixas etárias, acima dos 18 anos,
estaremos discutindo o assunto
em uma reunião do programa
estadual de imunização”, afirmou. “Entendemos que o governo de São Paulo sempre teve um
posicionamento sobre a necessidade de uma dose adicional e
que ela deverá acontecer de forma anual, assim como ocorre
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CÂMARA (São Paulo)
Os vereadores cristãos Gilberto Jr. (PSC) corregedor e André Santos (Republicanos) relator, estão fazendo o máximo para
serem justos no julgamento das vereadoras Janaína e Cris Monteiro (ambas no Novo) que recentemente se agrediram
.
PREFEITURA (São Paulo)
Aos pouquinhos, Ricardo Nunes (MDB) vai escalando sua
seleção no Secretariado que herdou do falecido Bruno Covas
(PSDB). Entre os vereadores paulistanos, Ricardo Teixeira (agora
no União Brasil) e o ex-deputado na ALESP Bezerra Jr. (PSDB)
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O ex-diretor de marketing do Bradesco, Ataide Teruel (Podemos) - que é pai do radialista e evangelizador Fábio Teruel vai pra reeleição, novamente com a ajuda da nora, a vereadora
paulistana Ely Teruel (Podemos) em seu 1º mandato
.
GOVERNO (São Paulo)
Jogando todas as fichas na 2ª dose (reforço) ou 4º dose (total de doses) pra seguir candidato Presidencial 2022, João Doria (PSDB) segue tendo como piores inimigos velhos e novos
tucanos do ‘muro’ que ele derrubou com seu liberalismo de centro
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputados federais e senadores - donos ou sócios preferenciais (ainda que regional) de seus partidos - tão adorando o Supremo ter esticado o prazo da formação de federações até 31
maio 2022. Compras e vendas exige mais tempo
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
“Brasil Acima de Tudo” e Deus Acima de Todos” vai seguir
sendo um dos slogans da campanha de Jair Bolsonaro (agora no
PL) pela sua possível reeleição em 2022. A esposa Michelle e
os filhos é que agirão diferente do que em 2018
.
PARTIDOS
Fusão do PSL 17 com o DEM 25, deu no União Brasil 44.
Com muito dinheiro na mão, o deputado federal por Pernambuco (ex-dono do PSL) Bivar comemora que terá nas mãos quase
1 bilhão de Reais pra reeleger e eleger boa bancada
.
JUSTIÇAS (Brasil)
O Supremo esticou o prazo até 31 maio pra formação das
federações partidárias pras eleições 2022. O PT do Lula, o União
do Bivar, o PL do agora do Bolsonaro, o MDB do Temer e o PSD
do Kassab agradecem a ‘abertura do mercado’
.
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Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - é referência
das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara
paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)
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Internações
Nesta semana, as internações

por covid-19 começaram a cair
no estado de São Paulo, após
atingirem um pico no dia 29 de
janeiro. Apesar disso, o número
de hospitalizados ainda é alto: há
3.672 pessoas internadas em
estado grave no estado, além de
6.125 internadas em enfermarias. A taxa de internação em unidades de terapia intensiva (UTI)
no estado está hoje em 70%.
Segundo Gorinchteyn, essa
foi a primeira vez, nos últimos
dias, que o estado apresentou
menos de dez mil pessoas internadas em hospitais, somando
UTIs e enfermarias. “São oito
dias consecutivos de queda em
internações em enfermarias e
isso corresponde a 18% de recuo de internações. São 1.560
pacientes a menos internados
em enfermarias. E há seis dias
temos queda nas internações em
unidades de terapia intensiva.

São 11% de queda, com 420 pacientes a menos sendo internados em UTIs”, explicou, destacando que, no pico dessa terceira
onda de covid-19, estabelecido
no dia 29 de janeiro, eram
11.541 internados.
“Não posso afirmar que estamos no começo do fim da pandemia, porque durante estes
mais de dois anos de pandemia,
sempre que tivemos situação de
melhora ou controle, tivemos
surpresas. Vamos colocar que
atingimos, sim, o pico da onda
da Ômicron, que foi no final de
janeiro, início de fevereiro, em
termos de internações. Embora
estejamos vendo ainda um aumento de casos, isso é consequência também do atraso que
existe no sistema de notificação. Devemos ter atingido o
pico de casos, já que as internações são consequência da alta

transmissão”, disse Paulo Menezes, coordenador do Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo.
Para o governo de São Paulo, a queda nas internações é resultado da vacinação. “A vacinação é a grande responsável - ao
longo da pandemia - pela redução de casos graves e de óbitos
por covid-19. São Paulo tem
bons números, mas queremos
ampliar e proteger toda a população. É fundamental que,
neste momento, os pais e responsáveis levem seus filhos
aos postos de vacinação para
receber a primeira dose, pois
todos os imunizantes aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
são seguros e eficazes”, disse
Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização. (Agência Brasil)

Sala de alfabetização em SP com mais
de 30 alunos terá dois professores
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com outros vírus respiratórios,
como o da Influenza”, acrescentou Gorinchteyn.
Até o momento, da população do estado 80% já tomaram
duas doses de vacina contra a
covid-19. Das pessoas que ainda não tomaram a segunda
dose, metade é de pessoas entre 12 e 29 anos de idade. Já a
terceira dose foi aplicada em
cerca de um terço da população do estado.
Especialistas têm alertado
que é importante que a população complete seu esquema
vacinal e tome, inclusive, a terceira dose de imunizante para
evitar desenvolver a forma grave da doença, principalmente
com a predominância da Ômicron no estado.

S. Paulo
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As salas de aula do 1º ano do
ensino fundamental da rede pública do estado de São Paulo que
tiverem mais de 30 alunos vão
ter dois professores. O anúncio
foi feito na quarta-feira, (9), em
entrevista coletiva, pelo secretário estadual da educação, Rossieli Soares.
A decisão foi tomada após a
secretaria decidir colocar mais
de 30 alunos por sala para tentar
atender às crianças que não conseguiram ser matriculadas na
rede pública e estão hoje em
uma fila de espera.
“Nós temos algumas escolas
em que o limite de módulo era
de 30 alunos e passou a ter 33,
por exemplo. Nestes casos,
para atender e manter a qualidade, a secretaria pela primeira
vez contratará professores extras. Essas turmas passarão a ter
dois professores na sala de aula,

trazendo a razão de acompanhamento pedagógico para um número muito mais benéfico ainda para os nossos estudantes”,
disse Soares.
“Para apoiar a alfabetização
nesses casos, por conta do aumento do módulo, vamos contratar um professor a mais para
a sala de aula, passando essa turma a ter um suporte pedagógico
ainda maior”, acrescentou.
Segundo o secretário de Educação, se houver necessidade, o
governo de São Paulo pode inclusive buscar novas vagas na
rede particular. “Todas as medidas serão feitas e não deixaremos as crianças sem escolas. É uma demanda importante para essas crianças e
não deixará de ser atendida. E,
se for necessário, inclusive,
ir atrás de vagas na rede privada para termos atendimen-

to, nós faremos isso”, afirmou.
O Ministério Público estadual se reuniu com as secretarias de Educação estadual e municipal de São Paulo e com a
Defensoria Pública para tratar a
questão.
Segundo o governo, a demanda aumentou neste último
ano por causa dos impactos
da pandemia de covid-19.
Com a crise econômica causada pelo surto sanitário,
muitos pais não conseguiram
manter os custos da escola privada e passaram seus filhos para
a rede pública.
Ao Ministério Público, o
governo informou que já conseguiu atender parte das 5.040 crianças que estavam aguardando
para serem matriculadas. Hoje,
a fila de espera por uma vaga
conta com 2.614 alunos. A previsão é que todos sejam atendi-

das até o dia 20 de fevereiro.
“Aqui em São Paulo, nenhuma criança ficará fora da escola. Até 20 de fevereiro, todas
as matrículas serão atendidas”, o governador de São
Paulo, João Doria. “O governo do estado e a prefeitura se
mobilizaram e estão viabilizando mais vagas para o atendimento pleno da demanda
por matrículas na rede pública
de ensino.”
Até esta quarta-feira, a rede
pública estadual registrou
72.252 matrículas para o 1º
ano do ensino fundamental na
capital, com 6.586 alunos a
mais que em 2021. Nas escolas públicas municipais, o
atendimento passou para
49.428 crianças em 2022, o
que equivale a 5.512 alunos
do 1º ano a mais que no ano
passado. (Agência Brasil)

Com migração de alunos da rede privada,
Estado e Prefeitura de SP criam 12 mil vagas
O Governador João Doria
confirmou na quarta-feira (9)
que a cidade de São Paulo já conta com 12 mil vagas a mais no
1º ano do ensino fundamental,
em atuação conjunta com a
Prefeitura da capital. O trabalho tem como meta zerar, até
o próximo dia 20, o déficit
provocado pela grande migração
de alunos de escolas particulares para a rede pública.
“Aqui em São Paulo, nenhuma criança ficará fora da escola. Até 20 de fevereiro, todas as
matrículas serão atendidas”, disse Doria. “O Governo do Estado e a Prefeitura se mobilizaram
e estão viabilizando mais vagas
para o atendimento pleno da de-

manda por matrículas na rede
pública de ensino”, explicou o
Governador.
Somente nesta semana, o
déficit de vagas nas escolas públicas da capital caiu quase à
metade, saindo de 5.040 para
2.614. Os números podem variar diariamente, de acordo com a
compatibilização de novas matrículas nas redes de ensino do
Estado e da Prefeitura.
A crescente saída de alunos
de unidades particulares de ensino infantil na cidade de São Paulo
é confirmada pelo Censo Escolar. Em 2019, eram 86.607 alunos da pré-escola na rede privada,
ante apenas 65.242 em 2021.
Até esta quarta, a rede públi-

ca estadual registrou 72.252
matrículas para o 1º ano do ensino fundamental na capital, com
6.586 alunos a mais que em
2021. Nas escolas públicas da
Prefeitura de São Paulo, o atendimento passou para 49.428 crianças em 2022, o que equivale a
5.512 alunos do 1º ano a mais
que no ano passado.
“Nós estamos trabalhando
muito em conjunto com a Prefeitura de São Paulo para ter soluções. Abertura de novas turmas, eventual aumento de módulos sempre que necessário, aproveitamos espaços alternativos e
readaptamos salas e também
aproveitando vagas onde há ociosidade colocando transporte”,

afirmou o Secretário de Estado
da Educação, Rossieli Soares.
O Governo de São Paulo
também confirmou a contratação imediata de novos professores para reforçar o atendimento no 1º ano do ensino fundamental. A prioridade será
dada a classes que estão com
mais de 30 alunos.
Os novos profissionais
acompanharão as salas para reforçar o processo de alfabetização das crianças atendidas na
rede estadual. O aumento de
10% na capacidade de vagas
em cada classe é previsto legalmente, e todas as salas com
até 33 alunos terão um professor a mais.

Novotec Expresso abre 40 mil vagas
em cursos de qualificação profissional
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (9) que
o Governo de São Paulo vai disponibilizar 40 mil vagas em cursos de qualificação profissional
de 120 horas de duração do Programa Novotec Expresso no
contraturno, nos formatos presencial e remoto, em todas as
regiões do estado. É o maior
número da história do programa.
Além disso, estudantes participantes da iniciativa que estejam matriculados no ensino médio na rede estadual terão direito a receber um auxílio no valor
total de até R$ 600, dividido em
4 parcelas mensais, ao longo da
duração do curso.
“Com essa qualificação profissional, conseguimos viabilizar mais empregos. Pessoas
qualificadas se empoderam e
ganham mais condições de
empregabilidade em São Paulo”, destacou Doria.

São 38 opções de cursos
que foram desenvolvidos para
atender as demandas atuais do
mercado de trabalho e os interesses dos jovens. Os cursos
têm previsão de início para 14
de março.
Para se inscrever nos cursos, o interessado deve acessar
o site do Novotec –
www.novotec.sp.gov.br, fazer um
cadastro simples e, na tela de
inscrição, selecionar o município de interesse para verificar
quais cursos estão disponíveis e
então selecionar uma das opções. A comunicação com os
inscritos é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição. O
período de inscrições vai de 9 a
25 de fevereiro.
O Novotec Expresso não
possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos, com
ensino fundamental completo
estão aptos a se candidatar para

uma vaga. É importante ficar
atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar
os alunos quando há mais inscritos do que vagas. O programa
tem como premissa a paridade
de gênero dentro das turmas e
há prioridade aos estudantes
matriculados no Ensino Médio
da rede pública e das ETECs.
Para receber a bolsa, os jovens elegíveis deverão frequentar o curso e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. No caso dos jovens de 14
e 15 anos, será necessária a indicação de um responsável legal para o pagamento da bolsa
e que a renda familiar seja de
até três salários mínimos. O
pagamento de até quatro parcelas será iniciado em abril e feito por meio do portal Bolsa do
Povo, com cartão magnético do
Bolsa do Povo ou voucher, que
o aluno usará para sacar em cai-

xa eletrônico.
Cursos do Novotec Expresso no Contraturno serão ofertados para mais de 330 adolescentes em 22 centros da Fundação
Casa, visando qualificar a formação de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.
O Novotec Expresso no Contraturno é uma das modalidades
do Novotec que disponibiliza
cursos de qualificação profissional a jovens de 14 à 24 anos,
com duração de 120 horas, em
parceria com escolas técnicas
ou instituições tecnológicas. A
modalidade terá opções de cursos nos formatos presencial e
remoto, a depender do que estiver disponível em cada região e
da escolha do jovem. As aulas
remotas são feitas ao vivo por
meio de plataformas digitais e
os encontros presenciais são
feitos na unidade de ensino escolhida durante a inscrição.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Inflação é de 0,54% em janeiro, maior
resultado para o mês desde 2016
A inflação caiu para 0,54%
em janeiro. No mês anterior, tinha ficado em 0,73%. Segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que
divulgou na quarta-feira (9), no
Rio de Janeiro, os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esse foi
o maior resultado para o mês de
janeiro desde 2016, quando atingiu 1,27%.
No acumulado dos últimos
12 meses, o indicador apresentou alta de 10,38%, patamar superior aos 10,06% registrados
no período imediatamente anterior. Em janeiro de 2021, a variação mensal ficou em 0,25%.
Segundo André Filipe Almeida, analista da pesquisa, o resultado foi influenciado, principalmente, por alimentação e bebidas (1,11%), o que provocou o
maior impacto no índice do mês
(0,23 ponto percentual).
“Foi a alimentação no domicílio (1,44%) que influenciou
essa alta. Mais do que a alimentação fora do domicílio, que desacelerou de 0,98% para 0,25%.
Os principais destaques foram as
carnes (1,32%) e as frutas
(3,40%), que, embora tenham
desacelerado em relação ao mês
anterior, tiveram os maiores
impactos nesse grupo, 0,04 pp
ponto percentual e 0,03 pp, res-

pectivamente”, explicou.
Pelo 11º mês consecutivo,
os preços do café moído avançaram, desta vez 4,75%, acumulando alta de 56,87% nos últimos 12 meses. Houve destaque
também para a cenoura
(27,64%), cebola (12,43%),
batata-inglesa (9,65%) e tomate (6,21%). Em movimento contrário, houve queda nos preços
do arroz (-2,66%), do frango
inteiro (-0,85%) e do frango em
pedaços (-0,71%).
Transportes
O recuo de 0,11% no grupo
de transportes, que é o de maior
peso no IPCA, a inflação oficial
do país, contribuiu para a desaceleração do indicador em janeiro. Em dezembro, ele tinha
apresentado alta de 0,58%. Esse
foi o único dos nove grupos de
produtos e serviços pesquisados
a ter redução em janeiro.
“A queda no grupo de transportes foi influenciada, principalmente, pela deflação observada nas passagens aéreas, que
haviam subido em dezembro e
também pelo recuo dos combustíveis, especialmente na gasolina e etanol”, disse o analista
do IBGE.
O recuo nos preços das passagens aéreas ficou em 18,35%
e dos combustíveis em 1,23%,

sendo que na gasolina alcançou
1,14%. No etanol, a redução
chegou a 2,84% e, no gás veicular, a 0,86%. O óleo diesel subiu 2,38% e foi o único a aumentar em janeiro. Os transportes
por aplicativo (-17,96%) e o aluguel de veículo (-3,79%) também registraram retração.
De acordo com o analista da
pesquisa, a queda nas passagens
aéreas pode ser explicada pelo
componente sazonal. Já com os
combustíveis, a contribuição foi
dos reajustes negativos aplicados nas refinarias pela Petrobras,
em dezembro.
Os preços do gás de botijão
recuaram 0,73%, pela primeira
vez após 19 meses consecutivos
de alta. Em 12 meses, o botijão
acumula alta de 31,78%.
Na habitação, a alta de 0,16%
representou desaceleração em
relação ao mês anterior, quando
ficou em 0,74%. A queda de
1,07% da energia elétrica influenciou o resultado, apesar da
permanência da bandeira Escassez Hídrica, que acrescenta R$
14,20 na conta de luz a cada 100
kWh consumidos. Outra influência foi das mudanças do Programa de Integração Social e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(PIS/Cofins, do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e

Serviços (ICMS) e de tarifa de
iluminação pública em algumas
áreas pesquisadas.
A maior variação nos demais
grupos foi nos artigos de residência (1,82%), e os destaques
ficaram com eletrodomésticos
e equipamentos (2,86%), mobiliário (2,41%) e TV e som e informática (1,38%), que tiveram
alta na comparação com dezembro. “Esses itens contribuíram conjuntamente com 0,06 pp no IPCA
de janeiro. Os grupos vestuário
(1,07%) e comunicação (1,05%)
também tiveram altas. Os demais
ficaram entre 0,25% (educação)
e 0,78% (despesas pessoais)”,
informou a pesquisa.
Áreas pesquisadas
Todas as áreas pesquisadas
tiveram alta em janeiro, com
exceção de Porto Alegre, onde
caiu 0,53%. Aracaju foi o município com maior variação
(0,90%) por conta das altas no
tomate (34,90%) e nas frutas
(6,41%). Na região metropolitana de Porto Alegre (-0,53%),
houve ainda recuo nos preços da
energia elétrica (-6,81%) e da
gasolina (-6,20%).
INPC
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) cresceu
0,67% em janeiro. O resultado

Produção industrial fecha 2021 com
alta em 9 de 15 locais pesquisados
A produção industrial fechou
o ano de 2021 com alta de 3,9%,
segundo a Pesquisa Industrial
Mensal (PIM Regional) divulgada na quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Com o
resultado do mês de dezembro,
o ano passado fechou com
crescimento em 9 dos 15 locais analisados.
“O ano de 2021 fechou no
positivo, mas foi volátil durante os meses. No primeiro semestre, a trajetória foi mais
crescente, e o ganho acumulado chegou a ser de 13%. Mas,
no segundo semestre, houve
perda de fôlego e a produção
teve sequência de quedas”, disse, em nota, o gerente da pesquisa, Bernardo Almeida. Na
passagem de novembro para dezembro, a produção industrial
apresentou expansão em 10 dos
15 locais pesquisados.
Destaques
Em 2021, os destaques ficaram para os resultados de Santa
Catarina (10,3%), Minas Gerais
(9,8%) e Paraná (9%), os pri-

meiros em crescimento absoluto, além de São Paulo (5,2%), a
maior influência na expansão
apresentada em 2021, muito devido ao tamanho e ao peso do
parque industrial paulista.
Onze das 18 atividades da
indústria paulista cresceram no
ano, com destaque para o setor
de veículos, onde caminhões,
automóveis e caminhão-trator
para reboques tiveram os aumentos mais relevantes. “O setor de
máquinas e equipamentos, com
aumento na produção de escavadeiras, rolamentos para equipamentos industriais e carregadoras-transportadoras, também
contribuiu”, afirmou Almeida.
Segundo o IBGE, no estado
catarinense, o setor de vestuário impulsionou o crescimento,
com aumento na produção de
camisas e blusas femininas de
malha e na produção de vestido
de malha. A metalurgia também
colaborou, com alta em artefatos e peças de ferro fundido.
Setores
O setor metalúrgico também
contribuiu em Minas Gerais,

segunda influência positiva nacional. A metalurgia mineira
apresentou aumento na produção
de ferronióbio e na siderurgia.
O setor extrativo também foi
relevante para a indústria mineira em 2021, com maior produção de minério de ferro, mas a
principal influência foi o setor
de veículos, onde caminhãotrator para reboques e veículos
para transportes de mercadorias impulsionaram a produção da
atividade.
O Paraná teve a terceira maior expansão no absoluto e foi
também a terceira maior influência no resultado anual nacional. Puxado pelo setor de máquinas e equipamentos, a indústria
paranaense teve aumento na produção de máquina para colheita
e nos tratores agrícolas. Também o setor de veículos, com
aumento na produção de caminhão trator para reboques e caminhões e automóveis, contribuiu para o aumento no estado.
Rio Grande do Sul (8,8%),
Amazonas (6,4%), Espírito Santo (4,9%) e Rio de Janeiro (4%)
também registraram taxas posi-

tivas maiores do que a média
nacional (3,9%), enquanto Ceará (3,7%) completou o conjunto de locais com avanço na
produção no índice acumulado
no ano.
Recuo
A Bahia apontou o recuo (13,2%) mais elevado no índice
acumulado do ano. “Efeito direto da saída de uma montadora de veículos do estado, em
janeiro do ano passado, o que
afetou o ano inteiro”, disse o
analista da pesquisa.
O setor de derivados do petróleo também pressionou negativamente o resultado da indústria baiana, onde houve queda na produção de óleos combustíveis, óleo diesel, naftas
para petroquímicas, parafina e
querosene.
A Região Nordeste (-6,2%)
e os estados de Goiás (-4,0%),
Pará (-3,7%), Mato Grosso (1%) e Pernambuco (-0,4%) também apresentaram taxas negativas no indicador acumulado do
período janeiro-dezembro de
2021. (Agencia Brasil)

Índice Nacional da Construção
Civil sobe 0,72% em janeiro
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) avançou
0,72% em janeiro, o que significa 0,20 ponto percentual sobre o resultado de dezembro de
2021, quando cresceu 0,52%.
Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), que divulgou na quartafeira (9) o indicador, o resultado de janeiro foi o menor índice desde agosto de 2021.
No acumulado dos últimos
12 meses, a taxa alcançou 17,17%,
ficando abaixo dos 18,65% registrados no período imediatamente
anterior. Em janeiro de 2021, o
índice ficou em 1,99%.
De acordo com o gerente do
Sinapi, Augusto Oliveira, o início de 2022 foi marcado por
menor pressão de aumento de
preços. Oliveira destacou que
janeiro foi o terceiro mês consecutivo em que a parcela dos
materiais exerceu menor pressão na variação mensal. Em novembro, houve alta de 1,66%,
mas em dezembro ficou em
0,76% e em janeiro, em 0,63%.
Quanto à mão de obra, ele

disse que, nas categorias sem
qualificação, pesou o aumento
do salário mínimo nacional.
“Fora os acordos coletivos em
Alagoas, no Tocantins e no Piauí,
janeiro teve como característica o impacto do aumento do salário mínimo nacional nas categorias sem qualificação, que têm
piso muito perto desse valor. O
reajuste de serventes e auxiliares não é relacionado aos dissídios captados, porque as empresas precisam se adequar ao novo
piso nacional, que teve alta de
10,2%”, explicou.
O custo nacional da construção por metro quadrado, que fechou 2021 em R$ 1.514,52,
chegou a R$ 1.525,48 em janeiro. Nesse valor, R$ 915,79 correspondem aos materiais e R$
609,69 à mão de obra.
A variação na parcela dos
materiais ficou em 0,63%, o que
representa recuo de 0,13 ponto
percentual na comparação com
dezembro de 2021, que foi de
0,76%. Em relação a janeiro de
2021, houve alta de 2,96%, mas
observa-se queda mais significa-

tiva, 2,33 pontos percentuais. “A
inflação dos materiais está desacelerando. Estamos inclusive
encontrando deflação em certos
produtos como os pertencentes
do segmento do aço”, informou.
Regiões
Em todos os estados, houve
alta na parcela dos materiais em
janeiro. A maior variação regional foi na Região Norte
(1,24%), com os ajustes observados nas categorias profissionais no Tocantins. No Nordeste, o aumento ficou em 1,05%;
no Sudeste, em 0,48%; no Sul,
em 0,32%; e, no Centro-Oeste,
em 0,79%.
Os custos regionais, por
metro quadrado atingiram R$
1.525,10 no Norte; R$ 1.433,20
no Nordeste; R$ 1.579,80 no
Sudeste; R$ 1.599,93 no Sul e
R$ 1.515,22 no Centro-Oeste.
A maior variação mensal entre os estados foi em Alagoas
(4,30%), por causa da alta na
parcela dos materiais e do
dissídio coletivo registrado
nas categorias profissionais.

Tocantins, com 4,14%, e o
Piauí, com 3,34%, também foram destaques.
Sinapi
Conforme o IBGE, a finalidade do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil, elaborado
pelo IBGE e pela Caixa Econômica Federal, é a produção de
séries mensais de custos e índices para o setor habitacional,
bem como de séries mensais de
salários medianos de mão de
obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para
os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação.
“As estatísticas do Sinapi são
fundamentais na programação
de investimentos, sobretudo
para o setor público. Os preços
e custos auxiliam na elaboração,
análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores
das despesas nos contratos e
orçamentos”, diz o IBGE.
(Agencia Brasil)
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ficou abaixo do mês anterior:
0,73%. Foi ainda a maior variação para o mês desde 2016. A
alta foi de 1,51%. Nos últimos
12 meses, o indicador acumula
elevação de 10,60% e ficou acima dos 10,16% observados no
período imediatamente anterior.
Em janeiro de 2021, a taxa alcançou 0,27%.
Os preços dos produtos alimentícios subiram 0,76% em
dezembro, indo para 1,08% em
janeiro. Os não alimentícios tiveram alta menos intensa que a
do mês anterior e saíram de
0,72% em dezembro para
0,54% em janeiro.
Também no INPC, Porto Alegre (-0,52%) foi a única das áreas
pesquisadas com variação negativa no primeiro mês de 2022. Aracaju também foi a maior variação

(0,96%), influenciada pelas altas
no tomate (34,90%) e nas frutas
(7,22%). Na região metropolitana de Porto Alegre a queda foi resultado, principalmente, dos recuos da energia elétrica (-6,62%) e
da gasolina (-6,20%).
Indicadores
Segundo o IBGE, o IPCA
abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, e o INPC as famílias com
rendimentos de 1 a 5 salários
mínimos, residentes nas regiões
metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto
Alegre, além do Distrito Federal, Goiânia, Campo Grande, Rio
Branco, São Luís e Aracaju.
(Agencia Brasil)

Vendas do varejo tiveram
queda de 0,1% em
dezembro de 2021
As vendas do comércio varejista registraram queda de
0,1% em dezembro, mas fecharam o ano de 2021 acumulando crescimento de 1,4%
em relação a 2020. Os dados
são da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), divulgada na
quarta-feira (9) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Dessa forma, 2021 foi o
quinto ano consecutivo de resultados positivos para o volume de vendas no varejo e o resultado foi bem próximo dos
dois anos anteriores, que registraram alta de 1,2% (2020) e de
1,8% (2019). O último ano a
acumular perdas em relação ao
ano anterior foi 2016 (-6,2%).
O comércio vinha registrando crescimento na primeira parte de 2021 (6,7%), mas teve
uma sequência de quedas no segundo semestre, que acabou sendo encerrado com recuo de 3%.
O comportamento foi inverso ao
ano de 2020, que teve queda no
primeiro semestre (-3,2%) e alta
no segundo (5,1%).
“Como o primeiro semestre de 2020 foi marcado pelo
início da pandemia de covid19 no Brasil, com o fechamento do comércio durante vários
meses em boa parte do país, a
base de comparação para o primeiro semestre de 2021 era
baixa e, portanto, o crescimento nesse período era esperado.
Já a segunda metade de 2020
foi marcada pela retomada das
atividades, enquanto que o
mesmo período de 2021 não
teve tanta força para o volume
de vendas no varejo”, explicou, em nota, o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.
Setores em queda
Cinco setores fecharam o
segundo semestre em queda:
móveis e eletrodomésticos (19,4%), livros, jornais, revistas e papelaria (-9,7%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-8,6%), combustíveis e lubrificantes (-3,1%) e
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios,
bebidas e fumo (-2,6%).
Desses, quatro fecharam o
ano de 2021 com retração: livros, jornais, revistas e papelaria (-16,9%), móveis e eletrodomésticos (-7,0%), hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo (2,6%) e equipamentos e material para escritório, informática
e comunicação (-2,0%).
“A atividade de móveis e
eletrodomésticos teve queda
também na passagem de novembro para dezembro (17,6%). A atividade registra
sete meses consecutivos de resultados negativos na comparação interanual, tendo exercido
o maior impacto (-1,8 ponto
percentual) no total do varejo
para o ano. A perda de 7% com
relação ao ano de 2020, inverte a trajetória de alta (10,6%)
registrada na passagem de 2019
para 2020 com relação a 2019”,
afirmou Santos.
Segundo o pesquisador, o
segmento passa ainda por dificuldades para se adaptar ao
rearranjo no consumo que

ocorreu para esses produtos
por causa da pandemia. “Houve uma antecipação de compras por parte dos consumidores, que resultou em um crescimento rápido seguido de
queda. Além desse deslocamento do consumo, o setor
sofre interferência da alta do
dólar e da redução da renda e,
portanto, do poder de consumo
da população”, disse.
Resultados positivos
Por outro lado, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (4,3%), tecidos, vestuário e calçados (3,8%) e outros
artigos de uso pessoal e doméstico (0,7%) tiveram resultados positivos na comparação
com o segundo semestre de
2020. Essas atividades também
encerraram o ano com resultados positivos (9,8%, 13,8%
e 12,7%, respectivamente),
assim como os combustíveis e
lubrificantes (0,3%).
“De modo geral, o volume
de vendas no varejo se aproxima do patamar pré-pandemia.
Sendo que alguns setores já se
encontram bem acima, como é
o caso dos artigos farmacêuticos, que já cresce há cinco
anos. Por outro lado, as atividades de livros, jornais, revistas e papelaria e de equipamentos e material para escritório,
informática e comunicação
ainda se encontram bem abaixo”, disse Santos.
Já o varejo ampliado, que
inclui veículos, motos, partes
e peças e material de construção, encerrou 2021 com crescimento acumulado de 4,5%,
invertendo a perda de 1,4% registrada em 2020. Na passagem de novembro para dezembro de 2021, na série com ajuste sazonal, o volume de vendas
no varejo ampliado registrou
variação de 0,3%.
Inflação
“A inflação continua exercendo impacto nos indicadores,
uma vez que a variação de receita nominal de vendas do varejo é positiva em 0,3%, na passagem de novembro para dezembro”, disse o pesquisador.
Segundo o IBGE, na passagem de novembro para dezembro de 2021, a taxa média nacional de vendas do comércio
varejista de -0,1% foi acompanhada de um predomínio de resultados negativos em 19 das
27 unidades da Federação, com
destaque para Mato Grosso (4,7%), Acre (-4,5%) e Rondônia (-4,3%).
Por outro lado, no campo
positivo, estão oito unidades,
com destaque para Tocantins
(1,3%), Santa Catarina (0,8%)
e Espírito Santo (0,6%).
Frente a dezembro de
2020, a variação foi de -2,9%,
com predomínio de resultados negativos em 21 unidades
da Federação, com destaque
para Bahia (-12,9%), Pernambuco (-11,4%) e Sergipe
(-11,1%). Por outro lado,
pressionando positivamente,
estão Mato Grosso do Sul
(4,1%), Rio Grande do Sul
(3,8%) e Espírito Santo
(3,8%). (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1053521-04.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Blowout New Bar & Beauty Lounge - Eireli CNPJ
24.271.580/0001-10, na pessoa da representante legal Marta
Alves de Araujo, CPF 001.011.693-10, que Denise Cardoso
Gaiolli, Isabel Cardoso Gaiolli, Vera Lucia Cardoso Costa e
Jose Clovis Cardoso Costa ajuizaram ação comum, para
cobrança de R$ 105.761,37 (maio/18) referente a débitos de
locação do imóvel à Alameda Lorena 1.635, Jd. Paulista, São
Paulo/SP. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital
para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste a ação,
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.[10,11]
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 1069688-09.2019.8.26.0053. 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). LARISSA KRUGER VATZCO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Maria Aparecida Santos Batista Caetano, objetivando o imóvel
localizado na Rua São José de Serzedelo, nº 128 e 128A, Jardim Modelo, São Paulo/SP, matrícula 280.344 do 15º CRI SP., contribuinte nº 066.097.0011-7, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 56.013, de 25/03/2015.
Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o 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 28 de janeiro de 2022 [10,11]

Ministra propõe ação
conjunta contra a escravidão doméstica
A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, propôs, na quarta-feira (9), que os órgãos públicos e as
entidades civis que atuam com a questão do trabalho escravo
contemporâneo intensifiquem o combate à chamada escravidão
doméstica.
O trabalho doméstico semelhante à escravidão é caracterizado
por práticas como submeter a pessoa a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou condições degradantes, bem como quando o
empregador mantém os funcionários sob vigilância ostensiva, retém os documentos pessoais dos trabalhadores ou impede o acesso destes aos meios de transporte necessários para deixar o local
de serviço.
Segundo a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho,
do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), ao menos
30 mulheres submetidas a condições análogas à escravidão foram
resgatadas em 2021, o que motivou o próprio Ministério do Trabalho a anunciar, na segunda-feira (7), que intensificará as ações de
fiscalização como parte da Campanha Nacional pelo Trabalho
Doméstico Decente.

Trabalho de domingo a domingo
Valdeci dos Santos, 48 anos, é uma dessas mulheres. Por 33
anos, a baiana de Feira de Santana trabalhou em uma casa de
Salvador onde, inicialmente, cuidava de quatro idosas. Ela trabalhava de domingo a domingo, da hora em que acordava até a hora
em que dormia, sem folgas, sem salário e sem qualquer direito
trabalhista, desde os 15 anos de idade,.
“Maus tratos físicos eu não sofri, mas até de ladra já me chamaram no trabalho”, contou Valdeci durante evento sobre o combate a todas as formas de trabalho escravo, com a presença da
ministra. Levada por uma prima para limpar a casa e ajudar a cuidar
das idosas, Valdeci não tardou a se dar conta da precariedade de
sua situação. Contudo, a rotina e o fato de não conhecer quase
ninguém na capital soteropolitana, por muito tempo, a impediram
de reagir e buscar seus direitos.
“Eu não ia para a rua porque não conhecia nada, nem ninguém,
mas, um dia, conversando com uma vizinha e com o filho dela, que
é advogado, ele me orientou e me deu um número de telefone para
que ela buscasse seus direitos. Eu liguei e contei tudo porque eu
passava. Pouco tempo depois, os funcionários foram à casa. Eu
me senti livre porque estava cansada, já não aguentava mais. Senti
um alívio”, relembrou Valdeci, que agora faz planos para recuperar
o tempo perdido. “Quero estudar para ser técnica em enfermagem
e seguir em frente.”

Campanha
Para a ministra Damares Alves, os muitos casos semelhantes
ao de Valdeci indicam a necessidade de uma campanha nacional –
ainda que com ênfase nas regiões Norte e Nordeste – para identificar os casos de escravidão doméstica existentes, informar as
vítimas sobre seus direitos e como denunciar a exploração e
conscientizar os empregadores sobre a possibilidade de estarem
incorrendo em um crime.
“Fica aqui o convite para construirmos uma campanha para
alcançarmos as mulheres que estão em condição de trabalho escravo contemporâneo no serviço doméstico, servindo por gratidão. E para conversamos com as famílias que as levaram e que,
muitas vezes, não entendem que estão cometendo um crime”, disse Damares durante o evento transmitido pela internet.
“Eu sou do Nordeste brasileiro, de uma região muito pobre. Na
minha infância, vi muitas meninas serem levadas para a casa de
famílias em condições econômicas um pouco melhores a pretexto
de, lá serem tratadas como “filhas”. O que acontece é que muitas
destas mulheres passam anos trabalhando sem direito algum. Muitas envelhecem nesta situação e há muita gente que não tem noção de que está sendo explorada, que está tendo seus direitos
violados”, disse a ministra.
“Queremos muito discutir [com órgãos públicos e entidades
civis] como podemos dialogar com estas mulheres que vivenciam
uma relação muito complexa, pois há, inclusive, quem siga servindo às famílias que as submetem a um trabalho escravo contemporâneo por um sentimento de gratidão; por acharem que receberam
casa, comida e roupa”, acrescentou Damares.
“Vamos ter que falar também com as famílias que as levaram –
e é possível que algumas destas famílias não tenham noção da
gravidade do que fizeram. Por isso, queremos ouvir o Ministério
Público do Trabalho, as instituições da sociedade civil. Precisamos encontrar respostas para como tratar a situação”, disse a
ministra.

Reparação às vítimas
Presente ao evento, o coordenador da Campanha Nacional da
Comissão Pastoral da Terra (CPT), frei Xavier Plassat, lembrou que
quase 2 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas à
escravidão em 2021, em todo o Brasil.
Para o frei, ações de fiscalização são a “alma” do combate ao
trabalho forçado, degradante ou exaustivo, mas devem ser sucedidas por processos de reparação às vítimas e, principalmente, por
ações que eliminem as causas estruturais do problema.
“Não se erradica o trabalho escravo apenas resgatando suas
vítimas e as devolvendo às mesmas circunstâncias que originaram
sua desgraça; deixando impune seus exploradores. O ciclo vicioso
da escravidão só se perpetua por um sistema de extrema concentração das riquezas e pela falta de políticas públicas destinadas a
mexer nas causas estruturais. Causas que, mantendo a desigualdade e a concentração de rendas, produzem e alimentam a
vulnerabilidade de determinados grupos sociais que continuam
excluídos do acesso à educação, à moradia, à terra, a territórios e à
mera consideração”, comentou Plassat. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Jornal O DIA SP
GIGACOM HOLDING LTDA. - CNPJ/MF nº 29.791.265/0001-37, NIRE 35.235.188.301

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Página 5

Vivaz Vendas Consultoria Imobiliária Ltda.

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 firma reconhecida, especificando os atos e operações que o
indicado poderá praticar, inclusive, dando-lhes poder para votar em seu nome. Cristian Weissenborn - Administrador.

CNPJ 31.394.438/0001-25 - NIRE 35235337705
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 02.02.2022, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 6º andar, parte, São Paulo/SP. Presença.
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Rafaella Nogueira de Carvalho Corti, Secretária: Sigrid Amantino
Barcelos. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 21.000.000,00, considerados excessivos
em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 21.000.000
de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas a título de capital
excessivo. Dessa forma, passa o Capital Social de R$ 49.204.262,00 para R$ 28.204.262,00. 2. A autorização aos
administradores da Sociedade para realizarem todos os atos necessários ao cumprimento do quanto deliberado.
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia. Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações por Rafaella Nogueira de Carvalho Corti - Diretora e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora.

AC REAL STATE ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

CBR 056 Empreendimentos Imobiliários 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.

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.

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 28.858.1866 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.

CNPJ 30.643.071/0001-73 - NIRE 35235269955
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 6º andar – parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira de Carvalho Corti, Secretária:
Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.000.000,00,
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o
cancelamento de 2.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas
canceladas a título de capital excessivo, passando o capital social de R$ 13.931.105,00 para R$ 11.931.105,00.
2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações Rafaella Nogueira de Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Cyrela Esmeralda Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 13.003.580/0001-12 - NIRE 35224853162
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 6º andar – parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira de Carvalho Corti, Secretária:
Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 8.000.000,00,
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o
cancelamento de 8.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas
canceladas a título de capital excessivo, passando o capital social de R$ 49.810.342,00 para R$ 41.810.342,00.
2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Rafaella
Nogueira de Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Living 006 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 18.689.736/0001-84 - NIRE 35227781383
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 6º andar – parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira de Carvalho Corti, Secretária:
Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.000.000,00,
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o
cancelamento de 2.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas canceladas
a título de capital excessivo, passando o capital social de R$ 6.649.968,00 para R$ 4.649.968,00. 2. Autorizar os
administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Rafaella Nogueira De
Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Living Pirassununga Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 11.342.419/0001-48 - NIRE 35223827443
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, às 10 horas, na sede social, na Rua do Rócio, 109, 6º andar – parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafaella Nogueira de Carvalho Corti,
Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$
4.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil,
mediante o cancelamento de 4.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das
quotas canceladas a título de capital excessivo, passando o capital social de R$ 4.281.446,00 para R$ 281.446,00.
2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Rafaella
Nogueira de Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Lyon Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 08.576.565/0001-23 - NIRE 35221141323
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 02.02.2022, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 6º andar – parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente Rafaella Nogueira de Carvalho Corti, Secretária:
Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 11.000.000,00,
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, mediante o
cancelamento de 11.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do país o valor das quotas
canceladas a título de capital excessivo, passando o capital social de R$ 144.648.909,00 para R$ 133.648.909,00.
2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 02.02.2022. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações Rafaella Nogueira de Carvalho Corti - Diretora, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora

Cambium Brazil MG Investimentos Florestais Ltda.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A)
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Primeira Convocação para a Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de
Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A
Ficam convocados os senhores titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em
circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente),
nos termos do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 22ª (vigésima segunda) Emissão da Planeta Securitizadora S.A.,
Lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Fiagril Ltda.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª
(primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 2 de março de 2022, às 15 horas
(“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade
de participação de forma presencial, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 625”) e conforme
orientações descritas abaixo, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (a) aprovar
a inclusão da Cláusula 9.3.5. no Termo de Securitização, para que os recursos objeto de resolução de cessão, na ocorrência
de qualquer dos eventos de resolução previstos na Cláusula Nona - Da Resolução da Cessão de Créditos do Agronegócio
(“Cláusula Nona”), do “Contrato de Cessão, Promessa de Cessão e Aquisição de Créditos do Agronegócio e Outras
Avenças”, celebrado entre a Fiagril Ltda. (“Fiagril”), a Securitizadora, a ACE Agriculture Collateral Experts Ltda., a Laure
Volpon e Defi na Sociedade de Advogados e a Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda. em 08 de dezembro de 2020
(“Contrato de Cessão”), possam ser destinados à compra de novos créditos do agronegócio, conforme segue: “9.3.5.
Na hipótese de ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resolução, conforme definidos na Cláusula Nona - Da Resolução
da Cessão de Créditos do Agronegócio, do Contrato de Cessão, a Emissora poderá, por meio dos recursos obtidos através
dessa resolução de cessão, adquirir novos créditos do agronegócio”; (b) aprovar a inclusão da Cláusula 9.5. no Contrato
de Cessão para prever a possibilidade de que, caso ocorra qualquer dos eventos de resolução previstos na Cláusula
Nona, a Cedente possa substituir os respectivos créditos objeto da resolução por créditos com o mesmo valor de face
e prazo de vencimento igual ou menor ao do crédito substituído, não sendo, neste caso, aplicável a Multa Indenizatória
atualmente prevista no item 9.2(ii) da Cláusula Nona do Contrato de Cessão, conforme segue: “9.5. Na hipótese de
ocorrência de quaisquer dos Eventos de Resolução, conforme definidos na cláusula 9.1. acima, a Cessionária poderá,
por meio dos recursos obtidos através dessa resolução de cessão, adquirir novos créditos do agronegócio, não sendo
aplicável a Multa Indenizatória prevista na cláusula 9.2. deste contrato”; (c) caso sejam aprovados os itens “a” e “b”,
ratificar a utilização dos recursos da resolução de cessão para aquisição de novos créditos do agronegócio pela Emissora
entre o período de publicação deste edital e a realização da Assembleia, sendo que, neste caso, a Emissora não estará
obrigada a promover a amortização extraordinária dos CRA; e (d) autorizar a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiagril
a realizarem a alteração do Termo de Securitização e do Contrato de Cessão, por meio de aditamentos, para padronização
dos conceitos de acordo com o deliberado na presente Assembleia. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira
convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
mais 1 (um) dos CRA em Circulação (conforme definido no Termo de Securitização), sendo que, para a aprovação das
matérias acima, serão necessários votos favoráveis dos titulares dos CRA em Circulação presentes à reunião que
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação. Em conformidade com a ICVM
625, o acesso à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um
correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, com os documentos de
representação, em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fins de verificação da regular representação,
serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade
com foto e assinatura do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva
procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do
documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com
firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do
estatuto ou contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a
representação legal do Titular dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante
legal com foto e assinatura; b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do
documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do
outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a
assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de
instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://
planetasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br até o horário da Assembleia,
acompanhado dos documentos de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados
à Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verificada em
conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização
da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. A Emissora, o Agente
Fiduciário e a Devedora permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da
presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 9 de fevereiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1013288-36.2016.8.26.0002. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial Contratos Bancários. Exequente: Banco do Brasil S/A. Executado: Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda e outro
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013288-36.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a SOLUÇÃO CULTURAL CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA, CNPJ 07.481.398/0001-74, e ANTONIO
CARLOS BELINI AMORIM, CPF nº 039.174.398-83. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
INTIMAÇÃO por EDITAL acerca da penhora da totalidade do imóvel objeto da matrícula 50.364, do 2º Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo/SP, consistente no apartamento 31, do Edifício Mônica, situado na Rua Emílio de Menezes, 18, São Paulo/SP, sendo
nomeado depositário o executado Antônio Carlos. Ficam advertidos de que, poderão oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze)
dias úteis (art. 513, caput, e 917, § 1º do CPC) que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021.
10, 11 e 12 / 02 / 2022

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.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100129993.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sandro Rafael da
Silva, CPF 751.464.606-04, e a Joice Boggiani, CPF 178.223.618-05, que lhes foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S.A., objetivando receber a quantia de R$
218.878,68. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, 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, paguem a quantia supra, devidamente corrigida e acrescida de honorários advocatícios de 5%, o que os tornará isentos das custas
processuais ou, no mesmo prazo, apresentem embargos, sob pena de se constituir título executivo
judicial (artigos 701/702 do CPC), presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial.
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 10 de dezembro de 2021.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 19ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 8º andar - sala nº 821 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 11 - 35389389 - São Paulo-SP - E-mail: upj16a20@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 1038787-14.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO RAMOS FILHO, brasileiro, casado, comerciante, RG 5278504, CPF
660.850.718-68, e MARIA CANDIDA PINTO GONÇALVES, portuguesa, casada,
professora, RG 4782994, CPF 571.544.578-72, que lhe foi proposta uma ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por par te de CONDOMÍNIO GARAGEM
CENTRAL RIACHUELO, objetivando a cobrança de R$18.938,54 (abril/2019) a
ser atualizado e acrescido das cominações legais, referente a cotas condominiais
vencidas, além das que se vencerem no curso desta, relativas ao box 02 / C / 2
localizado na Rua Riachuelo, 241, Capital. Encontrando-se os executados em
lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que,
após o prazo deste, em 03 dias, PAGUEM o débito ou em 15 dias, OFEREÇAM
EMBARGOS ou ainda, RECONHECENDO o crédito da exequente e DEPOSITANDO
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, PAGUEM o RESTANTE em
6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus
bens quantos bastem para solução da dívida, ficando ciente também de que no
silêncio lhes será nomeado CURADOR ESPECIAL. Pelo presente ficam também
intimados do bloqueio de valores existentes em contas correntes, de vendo
apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 05 dias, observado o disposto no art. 854 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 08 de fevereiro de 2022.
10 e

11/02

CNPJ 09.421.920/0001-58 - NIRE 35.222.086.733
Extrato da Ata de Reunião de Sócias em 02.02.2022
Data, hora, local: 02.02.2022, 11hs, na sede, Avenida Paulista, 1.842, 2º andar, conjuntos 25/28, São Paulo/SP.
Mesa: Presidente: Aldo de Cresci Neto; Secretário: David Pokorski. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações aprovadas: Redução do capital social, de R$ 32.091.038,56 para R$ 24.068.278,92, uma redução portanto de
R$ 8.022.759,64, por entender que o mesmo é excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, com a consequente restituição desse valor às Sócias: Cambium Minas Holdings Limited e Cambium MG Holdings Limited, na proporção de suas participações no capital social. Autorizar
os administradores da Sociedade a assinar e firmar todos os documentos necessários. Nada mais. Presidente da
mesa: Aldo de Cresci Neto e Secretário da mesa: David Pokorski.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006369-88.2020.8.26.0008. A MMa. Juíza de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VIATRANS
INTERMEDIAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ 07.088.151/0001-92, Marcio Cardoso, CPF: 216.938.628-91, RG: 00603026203
e João de Aragão Cardoso Neto, CPF: 247.662.538-84, RG: 02316822938 que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Banco do Brasil S/A. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 458.504,28, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Ficam cientes,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021.
10/02/2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1103306-32.2018.8.26.0100. Classe  Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária.
Requerente: Patrícia de Campos Lindenberg Schoueri. EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1103306-32.2018.8.26.0100 ( U-1452 ). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito
da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Ivo Morganti e s/m. Maria Dirce Farani Morganti, Rosiris Rigat Boglar e s/m Lazlo Boglar, SASPI São Paulo Imobiliária
Ltda. e Edifício Oyapock, na pessoa do Síndico Alberto Brito Rinaldo, ou síndico atual, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Patrícia de Campos Lindenberg
Schoueri ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Avenida Ipiranga n.º 877,
apartamento nº 96, situado no 9º andar do Edifício Oyapock, Centro, São Paulo- SP, correspondente a uma quota igual a 1,39240%
do seu todo, perfazendo tudo a área de 85,70 m², aproximadamente, contribuinte nº 008.091.0061-4, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 11 de janeiro de 2022.
10 e 11 / 02 / 2022
EDITAL DE INTIMAÇÃO  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0045317-80.2021.8.26.0100. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Pagamento. Exequente: Fundação Sao Paulo. Executado: Leandro Costa do
Nascimento. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0045317-80.2021.8.26.0100. 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) Leandro Costa do Nascimento (CPF. 129.494.108-98), que o mandado monitório,
expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por Fundação São Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da
quantia de R$ 59.213,28 (novembro de 2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%,
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a
parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2022.
10 e 11 / 02 / 2022

Processo 0045222-50.2021.8.26.0100 (processo principal 1037832-51.2017.8.26.0100) - Cumprimento de sentença - Penhora
/ Depósito / Avaliação - CLARO S/A - Avcall Line - Sistema de Telemarketing Eireli Epp - EDITAL DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0045222-50.2021.8.26.0100. Classe: Assunto:Cumprimento de sentença - Penhora / Depósito / Avaliação. Exequente: CLARO S/A. Executado: Avcall Line - Sistema de Telemarketing Eireli Epp. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0045222-50.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AVCALL
LINE - SISTEMA DE TELEMARKETING EIRELI EPP, CNPJ 09.283.764/0001-06, com endereço à Praca Salim Haddad Neto, 1310, Vila Cidade Universitaria, CEP 17012-503, Bauru - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por CLARO S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 397.007,43, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021.
10 e 11 / 02 / 2022

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,
PARAªCOBRANÎAªDEª2ª ªOUT ªREFERENTEªAOªINADIMPLEMENTOªDOª)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª#ONlSSÍOªDEª$ÓVIDAª%STANDOª
OSª EXECUTADOSª EMª LOCALª IGNORADO ª FOIª DEFERIDAª Aª CITAÎÍOª PORª EDITAL ª PARAª QUEª EMª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª ª DIASª SUPRA ª PAGUEMª Oª
QUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOª
DÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOª
OªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECEREMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOª
CRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOª
SALDOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEª
REVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
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,
PARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEª
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,
lCANDOªADVERTIDASªDEªQUEªNOªCASOªDEªREVELIAªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
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 0002331-58.2019.8.26.0011 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA ANDRADE DE SOUZA, Brasileiro,
CPF 911.430.719-72, e GENECI SOUZA, RG 9040865-8, CPF 815.513.479-20, que lhe foi proposta
uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Condominio
5HVLGHQFLDO %RQ¿JOLROL HP IDFH GH 0$ 68=$12 &216758d2 &,9,/ /7'$ 0( (QFRQWUDQGR
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
HWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGR
presente edital, manifestem-se e requeiram as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC. Não
VHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de novembro de 2021.
B 10 e 11/02

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1016205-54.2018.8.26.0100. O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a Picarro Empreendimentos Imobiliários, Participações e Investimentos Ltda,
CNPJ 13.323.397/0001-02; Picarro e Antypas Empreendimentos Imobiliários, Participações e Investimentos Ltda, CNPJ 12.985.622/0001-03,
Avenida Empreendimentos Imobiliários, Participações e Investimentos Limitada, CNPJ 12.632.270/0001-02, Grecia Empreendimentos
Imobiliários, Participações e Investimentos Limitada, CNPJ 12.985.596/0001-05, CCC Empreendimentos Participações e Investimentos
Ltda, CNPJ 23.162.731/0001-39, ACK Empreendimentos Participações e Investimentos Ltda, CNPJ 23.093.294/0001-49, na pessoa
de seus representantes legais e a Augusto Joaquim Picarro, CPF 027.764.568-91 e Ciro Augusto Picarro, CPF 042.088.886-10, que
Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 1.764.571,86 (maio/2021),
referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 270682114 e seus aditamentos. Estando os executados
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito, atualizado 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
REQUERERª QUEª Oª PAGAMENTOª RESTANTEª SEJAª FEITOª EMª ª PARCELASª MENSAIS ª ATUALIZADAS ª PRAZOSª ESTESª QUEª COMEÎARÍOª Aª mUIRª APØSª OSª
ªDIASªSUPRA ªBEMªCOMOªINTIMADOSªlCAMªDOªARRESTOªEFETUADO ªSOBREªOSªSEGUINTESªIMØVEISª!PARTAMENTOªNª ªDOª%Dª4RÐSª«RVORES ª
à Rua do Ouro, 1821; Apartamento nº 802, do Ed. Montalcino, à Rua Jorge Fontana, 38 e Apartamento nº 403 - Ed. Villa San Giorgio,
situado na Rua Desembargador Jorge Fontana, 250, objeto das matrículas nºs 76.006, 71.124 e 61.8972, todas do 2º CRI de Belo Horizonte.
3ALASªNSª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ªªEªª6AGASªDEªGARAGENSªNSª ª ª ª ª ªªEª ªTODOSª
DOª%DÓlCIOª.NORTHª4RADEª#ENTER ªËª!Vª-AGALHÍESª0ENIDO ªOBJETOSªDASª-ATRÓCULASª ª ª ª ª ª ª ª
44.799, 44.798, 44.797, 56.575, 44.794, 4.793, 44.792, 44.791, 44.790, 44.789, 44.788, 44.787, 44.786 e 44.751, todos do 5º CRI de
Belo Horizonte, respectivamente. Penhora efetuada online em suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores de R$ 18.799,70
e R$ 10.663,93, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
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Rally de Regularidade Verde Rosso
2min32s, sempre pensando na
segurança dos participantes. Aliás é exigida a CNH e uso de capacete.
O Rally de Regularidade
Verde Rosso em Interlagos é
organizado por Décio Fantoz-

zi da Verde & Rosso
(www.verderosso.com.br).
Confira os dez primeiros da
Clássicos, por pontos perdidos:
1) Armando Mesquita, Diplomata 86, 11,56 pontos; 2) Gilberto
Garcia, BMW 325 93, 11,69; 3)

Fernando Stickel, Porsche,
14,15; 4) Armando Marques,
Puma, 14,73; 5) Luiz Roberto
Martinez, Cobra, 18,52; 6) Manuel Angulo, Gol GTS 87, 19,04;
7) Fred Petroff Júnior, 2013,
20,31; 8) Luiz Guerreiro, Voyage 86, 25,58; 9) Celso Luiz
Acorsi, 94, 22,50; 10) Luis Esteves Caldas Neto, SP2 72,
25,60 pontos.
Confira os dez primeiros da
Modernos, por pontos perdidos:
1) Armando Marques, Puma,
5,18 pontos; 2) Marcelo Gios,
Miata 95, 6,44; 3) Hamza El
Moumen, 94, 6,99; 4) Guto Oliveira, Fit 2011, 7,96; 5) Luiz
Roberto Martinez, Cobra, 11,76;
6) Fred Petroff Júnior, 2013,
12,34; 7) Fábio Pereira, Peugeot 308 13; 8) Fábio Marques,
18,41; 9) Ricardo Portela, Copper S 2010, 19,34; 10) Agnaldo Forte Pereira, Mini Cooper
S, 37,85 pontos.

Felipe Drugovich estreia na
Stock Car Pro Series competindo
em dupla com César Ramos
Foto/Dutch Photo Agency

Provas serão disputadas no domingo em Interlagos, com transmissão ao vivo pela Band

Felipe Drugovich
Depois de vencer as 24 Horas de Le Mans Virtual e de marcar a pole position em sua primeira participação nas 500 Milhas de Kart, Felipe Drugovich
encara um novo desafio pouco
mais de um mês antes de estrear em sua terceira temporada na
Fórmula 2. Convidado pelo pi-

loto César Ramos, o paranaense de Maringá disputará a Corrida de Duplas da Stock Car Pro
Series, marcada para o próximo
dia 13 de fevereiro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na zona sul de São Paulo.
“Estou muito feliz por fazer
parte desta corrida e da Stock

Car. Será minha primeira vez,
mas sei o tamanho da categoria
e a qualidade dos pilotos, todos
muito bons e de altíssimo nível”, disse Felipe Drugovich,
21 anos. “Será um momento
único fazer parte da Ipiranga,
uma empresa muito grande e
respeitada, e também da Ipiranga Racing, uma equipe muito
experiente e vitoriosa. Sou
muito grato a eles por esta oportunidade”, completou.
Dividir a pilotagem do Stock Car com César Ramos é outro motivo de satisfação para
Felipe Drugovich, que em 2022
volta a integrar a equipe holandesa MP Motorsport na Fórmula 2, onde venceu três provas
em 2020, ano de sua estreia na
categoria. “O Cesinha é um
grande piloto, uma grande pessoa e um grande campeão. Agradeço a ele pelo convite, que me
deixou muito feliz”, continuou
Felipe Drugovich.
As expectativas de Felipe
Drugovich para sua estreia na
Stock Car são as melhores possíveis. “Podemos andar bem,

afinal, como eu disse, a Ipiranga Racing e o Cesinha são ótimos”, destacou Felipe Drugovich. “Quero fazer um bom trabalho para ajudar o Cesinha neste
início de campeonato. Mas preciso me adaptar ao carro, vou
usar os treinos para isso, e fico
contente por ter conhecido a
pista no final do ano passado,
quando disputei a Porsche Cup
na preliminar da Fórmula 1”, finalizou o piloto, que no Brasil
competiu apenas de kart antes de
partir para uma vitoriosa carreira no automobilismo europeu.
A Corrida de Duplas da Stock Car Pro Series terá transmissão de suas duas provas ao
vivo na Band. A sessão classificatória, por sua vez, será
transmitida no canal por assinatura SporTV3.
Felipe Drugovich tem o
apoio de Drugovich Auto Peças,
que atua no ramo de peças para
caminhões e ônibus; da Jaloto
& Drugovich, destaque nacional
no segmento de transporte de
cargas paletizadas; e da Stilo, fabricante italiana de capacetes.

15ª Meia Maratona de São Paulo
marcará a retomada dos grandes eventos
Evento, marcado para o dia 13, seguirá os novos protocolos determinados pela Prefeitura e será um esquenta para a 26ª
Maratona Internacional de São Paulo
No dia 13 de fevereiro,
centenas de corredores participarão da 15ª Meia Maratona
de São Paulo, com largada a
partir das 6h25min, e chegada
na Praça Charles Miller, s/n,
no Pacaembu. O evento, um
dos principais do calendário
nacional e que já reuniu destaques do país e do exterior, retorna com um formato diferente nesta fase de retomada
após a atualização dos protocolos para eventos de corrida
de rua determinados pela Prefeitura de São Paulo.
Dessa forma, a edição especial, que une as disputas de
2021 e 2022, será participativa e um teste para a aplicação

das novas determinações de
segurança divulgadas no dia 7
de janeiro. Entre elas está a
obrigatoriedade do Passaporte Vacinal, impresso ou digital, comprovando no mínimo
duas doses da vacina. Este
deverá ser apresentado já na
retirada de kits, marcada para
o s d i a s 11 ( d a s 1 0 h 3 0 à s
20h30 e 12 (das 10h30 às
17h), no 3º andar do Shopping Light, localizado na Rua
Cel. Xavier de Toledo, 23,
Centro. O local fica próximo
às estações Anhangabaú e São
Bento do Metrô.
E os cuidados não param aí.
A pedido dos órgãos competentes, o evento não contará,

por exemplo, com guarda-volumes e nem local para a montagem de tendas das assessorias esportivas. As duas ações
visam evitar aglomerações. O
acesso à arena será permitido
apenas aos atletas, sem acompanhantes.
Na parte técnica, justamente por conta dos reflexos da
pandemia, a 15º Meia Maratona de São Paulo ainda não terá
premiação para Elite, uma
vez que ela servirá para destacar a volta gradativa das
corridas de rua na capital
Paulista neste novo momento. Além disso, será um “esquenta” para a 26ª Maratona
Internacional de São Paulo,

marcada para o dia 10 de abril.
A Raízen apresenta a 15ª
Meia Maratona Internacional
de São Paulo – Special Edition, evento que tem organização e realização da Yescom,
com patrocínio de Café 3 Corações, NewOn, Cosan, Smart
Fit e You Mercado Esportes. O
apoio é de Montevérgine, Dois
Cunhados, Itambé, Movimento Plástico Transforma, Bendita Cânfora, Shopping Light e
Bioleve. O apoio especial é da
Prefeitura do Município de
São Paulo. A supervisão da
CBAt e FPA.
Mais informações no site
www.meiamaratona
desaopaulo.com.br

Stock Car

Pirelli renova e segue
como patrocinadora
e fornecedora de
pneus até 2026
Stock Series e F-4 Brasil by FIA também serão abastecidas pela marca italiana

Foto/ Duda Bairros

Uma hora no circuito do Autódromo Ayrton Senna, em Interlagos, com o seu carro de rua.
Com direito a fotos e filmagens
com transmissão ao vivo pelo
Youtube. E onde você decide
qual será a sua velocidade e ainda pode sair campeão, por apenas R$ 500!
É assim o Rally de Regularidade Verde Rosso, dentro do
Campeonato de Velocidade da
Super Liga, em que você pode
participar na categoria Clássicos, com carro fabricado até
1996, ou na Modernos, com
carro fabricado a partir de
1997. O concorrente pode escolher o seu tempo ideal para
servir como parâmetro para a
cronometragem aplicar as sanções de acordo com a diferença de tempo apurada a cada
volta. Os Clássicos não podem
andar com tempos inferiores a
2min40s, e os modernos em

Foto/ Rafael Zardetto

Rally de Regularidade Verde
Rosso no circuito de Interlagos

Stock Series usará agora a mesma medida de pneus que a
categoria principal
A Pirelli acaba de renovar
o contrato de fornecimento de
pneus e patrocínio com a Stock Car Pro Series. O novo
acordo tem duração de cinco
anos e se estenderá de 2022
até 2026. Fernando Julianeli,
o CEO da Vicar, esteve recentemente na sede da Pirelli em
Milão para um encontro com
Giovanni Tronchetti Provera,
vice-presidente sênior Prestige e Motorsport da Pirelli.
Com os laços cada vez mais
estreitos, a parceria entre a
empresa italiana e a maior categoria do automobilismo brasileiro entra em uma nova fase.
A partir da temporada de
2022, todos os pneus que estarão nos carros da Stock Car
Pro Series serão fabricados na
planta de Izmit, na Turquia, local de fabricação dos pneus
para as principias competições
de GT do mundo, além de ser a
planta de backup da Fórmula 1.
Anteriormente, essa fabricação ficava dividida com a planta
de Slatina, na Romênia. A medida dos pneus é: 305/660-18.
Outra grande novidade foi
a inserção desse mesmo pneu
na categoria de acesso, a Stock Series, que até 2021 era
denominada Stock Light. Com
uma nova carenagem, ela agora se aproxima ainda mais da
Stock Car Pro Series, passando a utilizar o mesmo produto
presente em todos os carros da
categoria principal. O pneu
que a categoria usava até 2021
era um 285/645-18.
Relacionamento histórico
– “Esse acordo dá continuidade a um relacionamento não
apenas histórico, mas também
fundamental para a Stock Car”,
disse Fernando Julianelli, CEO
da Vicar. “É muito importante
para um campeonato de nível
técnico extremamente elevado
como o nosso poder contar
com um parceiro como a Pirelli, uma líder do setor não
apenas em se tratando de mercado mas também quando se
fala em tecnologia. É um dos
fatores que nos ajuda a manter
nossos índices de competividade, com mais de 25 carros
em menos de meio segundo.

Além disso, a Pirelli não somente vende pneus para a categoria.
Ela nos dá um suporte técnico
em todos os nossos eventos e,
além disso, participa do desenvolvimento e aprimoramento
dos pneus da categoria. Estamos
muito felizes com essa renovação”, concluiu o CEO da Vicar.
“Estamos muito felizes em
poder anunciar que a Pirelli
continua ao lado da Vicar e da
Stock Car por mais cinco temporadas. No começo da categoria, em 1979, já estávamos
juntos, e no futuro não será diferente. A Stock Car é extremamente competitiva, e temos muito
orgulho de sermos uma peça fundamental nessa engrenagem que
mantém o equilíbrio técnico há
tantos anos. Agora, utilizando os
mesmos pneus da Stock Car Pro
Series na Stock Series, os pilotos que almejam subir de categoria já chegarão à divisão principal
com um know how muito maior,
tendo em vista a experiência de
pilotar um carro com o mesmo
pneu já na categoria de acesso”,
disse Fabio Magliano, gerente de
produtos car e motorsport da Pirelli para a América Latina.
Nova categoria – A Fórmula 4 Brasil, chancelada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), é outra grande novidade para o motorsport
nacional. Assim como ocorre
com as outras F4 pelo mundo,
os pneus também serão fornecidos pela Pirelli. A categoria
servirá como porta de entrada
para as principais competições
de monopostos do mundo,
como a F3 e F2, tendo como
objetivo final a Fórmula 1. Todas essas categorias citadas
têm a Pirelli como fornecedora exclusiva de pneus.
O Circuito Panamericano,
maior complexo multipistas da
América Latina e verdadeiro laboratório a céu aberto da Pirelli, será o palco dos primeiros
testes dos novos carros da Fórmula 4 Brasil, que irão acelerar
na pista situada em Elias Fausto
ao longo do ano. Além disso, há
mais dois testes planejados para
este ano com esses novos monopostos na pista da Pirelli no
interior de São Paulo.

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

(11) 99653-7522

