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“Cenário quase de guerra”, diz
presidente após sobrevoar Petrópolis

Portaria desobriga empregador de
cadastrar PPP no eSocial em 2022
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Valor das exportações cresce
31,4% em janeiro, diz FGV

Ibama define combate ao
desmatamento na Amazônia

como prioridade
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,14
Venda:       5,14

Turismo
Compra:   5,17
Venda:       5,30

Compra:   5,82
Venda:       5,82

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

17º C

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

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

30º C

18º C

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

Manhã Tarde Noite

31º C

18º C

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

Esporte

Atual vice-campeão do
Campeonato Goiano, Copa
Goiás e Copa Centro-Oeste de
Kart, o piloto Pablo Hattori
(Sprayercom) vai iniciar neste
sábado (19) a sua caminhada
rumo aos títulos máximos da
temporada na categoria Cadete.
A primeira etapa dos certames
será realizada no Kartódromo
Ricardo Santos, anexo ao Au-
tódromo de Goiânia (GO).

Kartismo: Pablo Hattori
inicia busca pelo título

da Copa Goiás e
Campeonato Goiano

“Estou animado com o iní-
cio do Campeonato Goiano e
da Copa Goiás. Tenho boas ex-
pectativas de andar na frente,
vencer vai depender de muitas
coisas, porque tenho amigos
que também estão evoluindo
bastante”, comentou o ‘Japa
Voador de Goiás’, como o ga-
roto de 10 anos de idade já é
conhecido nos principais kar-
tódromos do país.   Página 7

Grupo de Amigos do Kart
(Grakar). Nome bem suges-
tivo para um campeonato de
Rental Kart, que vem cres-
cendo mês a mês, e que nes-
te fim de semana (19) abre
a sua segunda temporada, a
partir das 19h30, no Kartó-
dromo Granja Viana, em Co-
tia (SP), com a realização de
quatro provas.

“O Grakar procura buscar
os pontos positivos de outros
campeonatos e internalizar”,
explica Wanderley Borges,
fundador e organizador do gru-
po.                             Página 7

Kartismo: Grakar abre
segunda temporada

neste sábado no KGV
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Os grids da Grakar são sempre robustos

Atibaia sedia a oitava
edição do Duelo de Motos
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Duelo de Motos 2022

Os melhores nomes do
Motocross Estilo Livre (FMX)
do país e um destaque do exte-
rior estarão reunidos pela oi-
tava vez para uma das principais
competições do gênero no

país. É o Duelo de Motos 2022,
programado para os dias 5 e 6 de
março, na Estância de Atibaia, em
São Paulo. Como em 2020, o
evento voltará a ser disputado na
arena do Centro de Convenções

e Eventos Victor Brecheret, lo-
calizado na Alameda Professor
Lucas Nogueira Garcez, nº 511,
Parque das Águas.

Serão dez participantes, sen-
do nove do país e um convidado
estrangeiro, que mostrarão suas
habilidades no formato “homem
a homem” até a definição do
campeão. No ano passado, o tí-
tulo ficou com o brasileiro Fred
Kyrillos.

O Duelo de Motos 2022, que
acontecerá pela quinta vez em Ati-
baia, terá as classificatórias no dia
5, qualificando os oito mais bem
colocados para as provas domin-
go, distribuídos em chaves com
base em seus resultados. A com-
petição domingo (6) terá transmis-
são ao vivo para todo o país pela
TV Globo, dentro do Esporte Es-
pecular, a partir das 10h. Página 7

Funvic Educacoin Natal
enfrenta o Apan/Eleva

no domingo
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Funvic Educacoin Natal

Com quatro vitórias nos seis
últimos jogos, uma delas sobre
o líder Fiat/Gerdau/Minas, o
Funvic Educacoin Natal vai a Blu-
menau (SC) neste domingo, dia

20, para mais um importante
desafio pela Superliga 21/22.
O time potiguar, sétimo colo-
cado com 23 pontos, enfrenta-
rá o Apan/Eleva.         Página 7

Autoridade de
segurança acusa

Rússia de
encenar

provocações

A principal autoridade de
segurança ucraniana, Oleksiy
Danilov, acusou na sexta-feira
(18) a Rússia de encenar pro-
vocações na região leste da
Ucrânia para que os militares
do país respondam, mas acres-
centou que a Ucrânia vai conti-
nuar se atendo a maneiras pací-
ficas para desarmar a crise.

Em um briefing conjunto, a
ministra para Integração dos Ter-
ritórios Temporariamente Ocu-
pados, Iryna Vereshchuk, disse
que a Rússia está tentando for-
çar a Ucrânia a fazer concessões.

Danilov disse que a Ucrânia
não tem planos de liberar terri-
tórios mantidos por separatis-
tas à força, acrescentando que
uma invasão russa em larga es-
cala na Ucrânia é improvável.

Já autoridades separatistas
no leste do país disseram nes-
ta sexta-feira que não veem
nenhum propósito na realiza-
ção de conversas de emergên-
cia com o governo ucraniano
após um aumento expressivo
nos bombardeios entre os dois
lados, reportou a agência de
notícias Interfax.         Página 3
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O valor das exportações
brasileiras cresceu 31,4% em
janeiro e foi liderado pelas
commodities, cujo volume
subiu 17,4%, contra 6,8%
das não commodities infor-
mou na sexta-feira (18) o
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV), ao divul-
gar o Indicador de Comércio
Exterior (Icomex).

As commodities tiveram
participação de 63% no valor
total exportado pelo país, en-
quanto as não commodities
participaram com 90% das im-
portações. No caso dos preços,
as commodities exportadas ti-
veram aumento de 13,6%, in-

ferior aos 18% registrados pe-
las não commodities.

Por setor de atividade, hou-
ve aumento no volume expor-
tado da agropecuária (91,3%),
seguido da indústria de trans-
formação (16,3%), enquanto a
indústria extrativa mostrou
queda de 13,4%. Os preços
das exportações tiveram au-
mento de 30,1% na
agropecuária e de 20,1% na
indústria de transformação,
com redução de 2% na indús-
tria extrativa.

A balança comercial de ja-
neiro fechou com déficit de
US$ 214,4 milhões, segundo
anúncio do Ministério da Eco-
nomia.                     Página 3

O indicador de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF)
subiu 0,4% e chegou a 77,6
pontos em fevereiro, o maior
nível desde maio de 2020,
quando o ICF estava em 81,7
pontos. Os dados foram divul-
gados na sexta-feira (18) pela
Confederação Nacional do

 Intenção de consumo
 das famílias tem ligeira

alta em fevereiro
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). Na compara-
ção com fevereiro de 2021, o
aumento foi de 4,6%. Segun-
do a CNC, o indicador está
abaixo do nível de satisfação,
de 100 pontos, desde abril de
2015, quando ficou em 102,9
pontos.                         Página 3

SP envia força-tarefa para
auxiliar vítimas das chuvas

em Petrópolis
O Governo de São Paulo en-

viou, na manhã de sexta-feira
(18), uma equipe do Corpo de
Bombeiros para ajudar as vítimas
das chuvas em Petrópolis (RJ).

Nesse primeiro momento, o tra-
balho vai se concentrar nas ações
de buscas com cães farejadores
para localização de vítimas e cor-
pos soterrados.             Página 2
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O Governo de São Paulo
enviou, na manhã de sexta-
feira (18), uma equipe do
Corpo de Bombeiros para
ajudar as vítimas das chuvas
em Petrópolis (RJ). Nesse
primeiro momento, o traba-
lho vai se concentrar nas
ações de buscas com cães fa-
rejadores para localização de
vítimas e corpos soterrados.

“Recebi uma ligação do
Governador Cláudio Castro
e enviaremos a Petrópolis

uma força-tarefa para ajudar
a população. São Paulo não
medirá esforços para auxili-
ar as vítimas”, destacou o
Governador João Doria.

A equipe se deslocou para
Petrópolis por volta das 9 ho-
ras por meio do helicóptero
Águia, do Comando de Avi-
ação da Polícia Militar (Ca-
vPM). O grupo é compos-
to por dois bombeiros e
dois cães farejadores, que
terão como uma de suas

missões ajudar no encon-
tro de pessoas desapareci-
das. Uma viatura seguirá
até Petrópolis com outros
dois bombeiros, para reali-
zar o apoio terrestre.

O trabalho dos cães fare-
jafores será iniciado ainda
hoje. As cadelas Cleo e
Hope, duas pastoras belgas
com idade entre cinco e seis
anos, assim como seus res-
pectivos adestradores, já atu-
aram em outras situações de

emergência como a tragédia
de Brumadinho, em Minas
Gerais, e os recentes episó-
dios de soterramento em
Franco da Rocha, na Gran-
de São Paulo.

“Após a ocorrência do de-
sastre, o nosso Governador
João Doria ofereceu suporte
ao Governador Castro do Rio
de Janeiro, com apoio atra-
vés de efetivo de Bombeiros
e com cães de busca. Até o
momento ele aceitou ajuda

do nosso canil. Estamos en-
viando cães altamente efici-
entes na questão de busca de
pessoas com vida e de cadá-
veres”, destacou o coronel
Jefferson de Mello, coman-
dante do Corpo de Bombei-
ros na Região Metropolitana.

O trabalho da força-tare-
fa começa ainda hoje, após
a adaptação dos cães ao es-
tresse do período de voo. A
ação terá duração de uma
semana e, se houver neces-

sidade, o Governo de SP en-
viará nova equipe do canil
para continuidade dos traba-
lhos. Caso o Governo do Rio
de Janeiro solicite, São Pau-
lo poderá ampliar a força-ta-
refa com envio de maior efe-
tivo dos Bombeiros.

Em dezembro de 2021,
o Governo de São também
enviou à Bahia uma força-
tarefa para auxiliar as víti-
mas das chuvas que atingi-
ram o estado.

Perícia avalia rede elétrica em local
de acidente na Marginal Tietê

Uma perícia técnica foi ini-
ciada na sexta-feira, (18) no
local onde aconteceu um aci-
dente em um local de obras,
da Linha 6 - Laranja do Me-
trô, na Marginal Tietê, no iní-
cio de fevereiro. A informação
foi confirmada pela concessi-
onária Linha Uni, responsável
pela obra da linha 6-laranja.

Segundo a concessionária,
a Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica Paulista
(ISA CTEEP) iniciou a perí-
cia técnica no local para con-

ferir a integridade da rede de
transmissão de energia. Para
isso, será aberta uma cavida-
de paralela à marginal, na via
local. A estimativa é de que
esse trabalho seja concluído
em uma semana.

A companhia de transmis-
são confirmou a perícia e in-
formou que o objetivo é ava-
liar se o acidente trouxe danos
ao sistema de transmissão de
energia. Segundo a companhia,
o trabalho não vai impactar no
fornecimento de energia para

a população e deve durar até
o dia 22 de fevereiro.

Histórico
O acidente aconteceu no

dia 1° de fevereiro em um can-
teiro de obras da Linha 6, pró-
ximo da ponte Freguesia do Ó.
Não houve vítimas, mas o aci-
dente abriu uma cratera na Mar-
ginal Tietê, fazendo com que a
pista local continue interditada
para o trânsito de veículos.

As causas do acidente ain-
da são desconhecidas e estão

sendo investigadas pelo Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológi-
cas (IPT). O Ministério Públi-
co instaurou um inquérito ci-
vil para apurar as causas do
acidente e os danos urbanísti-
cos e ambientais que podem
ter decorrido do evento.

A Linha 6 - Laranja do Me-
trô vai ligar a região central da
capital paulista à zona norte. O
projeto prevê a construção de 15
estações. Quando concluída, a
linha deve atender 600 mil pes-
soas por dia. (Agência Brasil)

Brinquedos, fantasias e uma boa acolhida
são técnicas dos profissionais de saúde que
aplicam a vacina infantil contra a Covid-19

Presentes na linha de fren-
te do combate ao coronavírus
desde o início da pandemia, os
profissionais de saúde são es-
senciais para o avanço da cam-
panha de vacinação contra a
Covid-19 na cidade de São
Paulo.

São eles os responsáveis
por aplicar o imunizante em
cada cidadão, além de tirar as
dúvidas de quem chega à uni-
dade com alguma pergunta em
relação à vacinação. E nes-
sa nova etapa da campanha,
com a imunização de crian-
ças de 5 a 11 anos de idade,
os técnicos e enfermeiros
ganharam destaque com
uma responsabilidade já mui-
to familiar para eles: tranquili-
zar os pequenos na hora de
receber a vacina.

A enfermeira Olívia Gon-
çalves, de 40 anos de idade,
trabalha na área há cerca de
12 anos e acredita que a boa

recepção na sala de vacina é
muito importante para o
processo de vacinação.
“Percebo que a sala de va-
cina é um ambiente no qual
as pessoas vêm com medos
e receios, principalmente as
mães de primeira viagem.
Acredito que uma boa aco-
lhida faz uma grande diferen-
ça na hora da vacinação”, diz.

Olívia é uma das profissio-
nais que integram a equipe da
Unidade Básica de Saúde
(UBS) Jardim Santa Fé, em
Parelheiros, zona sul da capi-
tal. Durante o período de va-
cinação infantil, ela conta que
sempre busca tranquilizar tam-
bém a mãe da criança: “Uma
boa orientação, olho no olho,
uma voz mais tranquila... Isso
passa calma para a mãe. Uma
vez a mãe calma, vai passar
calma e segurança para a cri-
ança também”.

A unidade ainda propõe um

espaço mais tranquilo e inte-
rativo para as crianças se va-
cinarem ao disponibilizar brin-
quedos e fantasias de super-
heróis, para que elas possam
se divertir antes e após rece-
ber o imunizante. “A gente
proporcionou um ambiente lú-
dico que ameniza o tempo de
espera e a ansiedade. Crian-
ça adora super-heróis, né?
Então a gente aproveitou
essa oportunidade”, explica
Sandra Ramos, enfermeira e
responsável técnica pela UBS
Jardim Santa Fé.

O espaço diferenciado da
unidade agrada não somente
as crianças, como também as
mães. “Aqui você chega e tem
um aconchego. Por mais que
seja uma UBS, que você vai
lidar com uma doença, uma
vacina ou uma consulta, é
aconchegante”, comenta Cris-
tiane Alves, que levou a filha,
Talita, de oito anos, para re-

ceber a vacina contra a Co-
vid-19.

A busca ativa realizada pe-
las agentes de saúde também
tem sido fundamental para o
avanço da campanha de vaci-
nação. “Elas se preocupam de
me ligar, ir à minha casa. É
legal da parte do posto de saú-
de fazer isso para a comuni-
dade”, complementa Cristiane.

Vacinação infantil contra
a Covid-19

Na capital, as crianças de
5 a 11 anos de idade podem
ser vacinadas contra a Covid-
19 nas UBSs e Assistências
Médicas Ambulatoriais
(AMAs)/UBSs Integradas, das
8h às 19h.

Elas devem estar acompa-
nhadas por um responsável
adulto com documento de
identificação, comprovante de
residência e carteirinha de va-
cinação.

Cobertura vacinal de crianças e adolescentes
já supera cidades como Toronto e Nova York

A campanha de vacinação
contra a Covid-19 da cidade de
São Paulo segue ganhando cada
vez mais destaque no mundo.
Após o início da imunização de
crianças de 5 a 11 anos de ida-
de, em janeiro deste ano, a capi-
tal paulista já atingiu taxas de
cobertura vacinal superiores às
de outras grandes cidades como
Nova York, nos Estados Unidos,
e Toronto, no Canadá.

De acordo com dados atua-

lizados nesta sexta-feira, a ci-
dade de São Paulo imunizou
72,94% da população de 5 a
11 anos de idade com a pri-
meira dose (D1) ficando à
frente de Toronto (55%), que
começou a vacinar o público
dessa faixa etária em novem-
bro do ano passado.

A capital paulista também
supera a cidade canadense na taxa
de vacinação da população ado-
lescente. Na sexta-feira, (18), o

município de São Paulo vacinou
114,45% dos jovens de 12 a 17
anos de idade com a primeira
dose da vacina e 97,86% com
a segunda dose (D2), enquan-
to Toronto, na última segun-
da-feira (14), registrou 94%
de taxa de cobertura vacinal em
D1 e 90% em D2.

Somando os números de va-
cinação de crianças e adoles-
centes, na faixa etária de 5 a 17
anos, São Paulo totaliza 90,4%

de cobertura vacinal em D1, por-
centagem que coloca a capital
paulista à frente de Nova York,
com 63,8%.

A cidade de São Paulo tam-
bém é destaque na vacinação
da população geral com mais
de 5 anos de idade, totalizan-
do 106,4% de imunização em
D1 e 94,5% em D2, números
que ul t rapassam Madrid
(91,29% em D1 e 86,5% em
D2), na Espanha.

Novos mascotes do Wet’n Wild
desafiam os visitantes

Em um parque aquático
você prefere relaxar e ficar
de boa se refrescando nas
piscinas de águas calmas, ou
encarar as atrações mais
radicais? Esta é a proposta
que o Wet’n Wild traz para
este verão, ao apresentar
seus novos mascotes, que
aos finais de semana garan-
tem a diversão dos visitan-
tes. Afinal, o parque ofere-
ce lazer e entretenimento
para todas as idades e perfis
de público. 

O Wet é bem tranquilo e
“good vibes”. Gosta de ficar
deitado nas espreguiçadei-

ras curtindo as ondas do Wave
Lagoon (piscina de ondas) e a
calmaria do Lazy River, e se
diverte cantando e dançando.
Já o Wild tem adrenalina na
veia e se amarra nas atrações
mais radicais do parque, espe-
cialmente o Meteor, o tobogã
com cápsula mais al to do
mundo, que tem 40 metros de
altura, o equivalente a um pré-
dio de 13 andares. E eles es-
tão no Wet’n Wild aos sába-
dos e domingos lançando seus
desafios aos visitantes.

O desafio do Wet é para
aqueles que têm um perfil
mais relax, e convida o públi-

co para participar do karaokê
ou ainda dançar. O visitante
que melhor cantar o jingle da
campanha “Fuja para a Água”,
do verão no Wet, e o que me-
lhor dançar a coreografia com
o Aqua Dance ganharão um
prêmio surpresa. Para partici-
par da prova,  é só estar
na Wave Lagoon (piscina de
ondas) que o personagem Me-
teor chama até o palco.

Já o desaf io  do  Wi ld  é
para os mais corajosos. O
visi tante  que descer  mais
vezes no Meteor, a atração
mais radical do parque, en-
tre as 10 e 15 horas, ganha-

rá um super prêmio: um par
de ingressos para voltar ao
Wet´n Wild até o dia 26 de
junho, de acordo com o ca-
lendário operacional.

Além dos desafios, o par-
que lançou produtos temáti-
cos, incluindo os combos de
alimentação com Wet Smile
e Wild Monster.  Para
completar,  Wild faz o
“desafio do Wild Mega
Monster”: o visitante que
comer o combo completo,
com o hambúrguer gigante,
em até 15 minutos, ganha um
par de ingressos para a pró-
xima visita. 

CÂMARA (São Paulo)
Maioria da Corregedoria votou por uma advertência ao vere-

ador Faria de Sá, que contextualizar no tempo (ano 2000) ter
chamado o prefeito Pitta de “preto de alma branca” foi acusado
de discriminação. Justiça à sua história política

.
PREFEITURA (São Paulo)
Dupla católica tá muito viva na política. Alexandre Giordano

(ex-PSL no MDB) e Ricardo Nunes (MDB raíz). O senador (SP)
teve forte participação no dinheiro pra subsidiar transporte pú-
blico municipal e o prefeito manterá a tarifa (4,40)

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Deputados que vieram de carreiras militares, como é o caso

do Castello Branco (sobrinho neto do 1º Presidente dos gover-
nos militares - 1964 até 1985 - estão definindo pra quais parti-
dos vão. O capitão da reserva vai disputar a reeleição

.
GOVERNO (São Paulo)
Por mais que a artista plástica e 1ª Dama do Estado Bia Do-

ria ainda não apareça na campanha de João Doria (PSDB liberal
de centro), ela pode se tornar fator decisivo no sentido de refor-
çar o perfil pai de familia do ex-prefeito paulistano

.
CONGRESSO (Brasil)
Vários deputados federais de partidos que estarão com Bol-

sonaro (PL) à Presidência e são candidatos à reeleição pelo Es-
tado de São Paulo, já se aproximam do candidato ao governo
paulista, o ministro (Infraestrutura) Tarcísio Freitas (PL)

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
De volta da viagem à Rússia e Hungria, Bolsonaro foi à Pe-

trópolis (RJ), foi ver os estragos e mortes causados pelas chu-
vas. Jair Bolsonaro não definiu quem será seu vice. Ao citar o
sanfoneiro que é ministro (Turismo), só abriu o leque eleitoral

.
PARTIDOS
No PDT do Lupi e agora do Ciro voltou a defender que os

votos das urnas eletrônicas devem ter impressora acoplada pra
imprimir os votos e mantê-los pra possível auditoria. No MDB,
a senadora (MS) Tebet falou sobre a sua candidatura ...

.
(Brasil)
... Presidencial no 1º encontro presencial do Lide (Líderes

Empresariais) da família Doria. Pelo Novo, falou o ex-tucano
d’Avila e pelo Podemos (ex-PTN) o ex-ministro (Justiça) Moro.
Em tempo : a única mulher pode ser a vice do João Doria

.
JUSTIÇAS (São Paulo)
Posse do desembargador Paulo Galizia (TJ-SP) na presidên-

cia do Tribunal Regional Eleitoral, com o vice e corregedor Sil-
mar Fernandes só não teve mais festa pelo fato do Supremo ter
tirado a contabilização dos votos dos TREs em 2020 ...

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

(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - tornou-se refe-
rência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câ-
mara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia SP)

.
Email  cesar@cesarneto.com - Twitter  @cesarnetoreal



Valor das exportações cresce
31,4% em janeiro, diz FGV
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Autoridade de
segurança acusa

Rússia de encenar
provocações

A principal autoridade de segurança ucraniana, Oleksiy Dani-
lov, acusou na sexta-feira (18) a Rússia de encenar provocações
na região leste da Ucrânia para que os militares do país respon-
dam, mas acrescentou que a Ucrânia vai continuar se atendo a
maneiras pacíficas para desarmar a crise.

Em um briefing conjunto, a ministra para Integração dos Ter-
ritórios Temporariamente Ocupados, Iryna Vereshchuk, disse que
a Rússia está tentando forçar a Ucrânia a fazer concessões.

Danilov disse que a Ucrânia não tem planos de liberar terri-
tórios mantidos por separatistas à força, acrescentando que uma
invasão russa em larga escala na Ucrânia é improvável.

Já autoridades separatistas no leste do país disseram nesta
sexta-feira que não veem nenhum propósito na realização de
conversas de emergência com o governo ucraniano após um au-
mento expressivo nos bombardeios entre os dois lados, repor-
tou a agência de notícias Interfax.

Separadamente, a agência de notícias RIA citou a auto-pro-
clamada República Popular de Donetsk afirmando que só aceita-
ria a realização de tais negociações se houver propostas especí-
ficas na mesa para discussão. (Agencia Brasil)

Aumenta número de mortes
de migrantes na fronteira

Grécia-Turquia
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disse

na sexta-feira (18) que está alarmada com o número crescente
de mortes de migrantes e relatos de represálias na fronteira da
União Europeia (UE), entre a Grécia e a Turquia.

De acordo com a organização, pelo menos 21 migrantes
morreram entre a Turquia e a Grécia em 2022, o que representa
aumento significativo em relação ao mesmo período do ano pas-
sado (janeiro-fevereiro), quando foram registradas dez mortes.

No total do ano passado, é estimado que tenham morrido 55
pessoas ao longo da mesma fronteira, principalmente durante
agosto e os meses de inverno, de acordo com o Projeto Migran-
tes Desaparecidos, da OIM.

Em comunicado, a organização manifestou preocupação com
os “maus-tratos contínuos de migrantes nessa área”, apesar dos
repetidos apelos. Acrescentou que “a instrumentalização dos
migrantes é inaceitável e salvar vidas deve continuar a ser priori-
dade”.

Equipes da OIM, de ambos os países, relataram cenários per-
sistentes de migrantes forçados a regressar à fronteira que atra-
vessaram, de expulsões coletivas e de uso de força excessiva ao
longo dessa rota. Isso viola os compromissos e obrigações dos
Estados sob o direito internacional e regional, como o princípio
de não devolução de pessoas, avisa a organização.

A OIM apela, por isso, aos Estados para que cooperem nas
áreas fronteiriças onde há movimentos irregulares de pessoas.
Pede ainda que trabalhem juntos para defender o Pacto Global
para a Migração, que visa salvar vidas e estabelecer esforços
coordenados relativamente a migrantes desaparecidos em fron-
teiras partilhadas.

“A integridade e a segurança das fronteiras podem ser alcan-
çadas quando os direitos humanos e o bem-estar dos migrantes,
independentemente do seu estatuto, estão no centro da resposta
dos Estados à mobilidade”, diz a organização.

Cerca de 3,5 mil pessoas morreram no ano passado ao tentar
entrar na UE por meio das fronteiras marítimas e terrestres, o
que faz de 2021 o ano mais mortal para os migrantes na região
desde 2018.

“Esse custo humano é intolerável e requer ação e coopera-
ção urgentes”, adianta a OIM, liderada pelo português António
Vitorino.

A entidade “está pronta para colaborar com os Estados a fim
de implementar o Pacto Global para a Migração e alcançar os
seus objetivos, salvar vidas e gerir fronteiras numa abordagem
baseada em direitos”, para garantir o respeito às obrigações de
direito internacional dos Estados pela dignidade e segurança dos
migrantes”, afirma. (Agencia Brasil)

O valor das exportações bra-
sileiras cresceu 31,4% em janei-
ro e foi liderado pelas commo-
dities, cujo volume subiu 17,4%,
contra 6,8% das não commoditi-
es informou na sexta-feira (18) o
Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/
FGV), ao divulgar o Indicador de
Comércio Exterior (Icomex).

As commodities tiveram par-
ticipação de 63% no valor total
exportado pelo país, enquanto as
não commodities participaram
com 90% das importações. No
caso dos preços, as commodities
exportadas tiveram aumento de
13,6%, inferior aos 18% registra-
dos pelas não commodities.

Por setor de atividade, houve
aumento no volume exportado da
agropecuária (91,3%), seguido
da indústria de transformação
(16,3%), enquanto a indústria ex-
trativa mostrou queda de 13,4%.
Os preços das exportações tive-
ram aumento de 30,1% na agro-
pecuária e de 20,1% na indústria
de transformação, com redução
de 2% na indústria extrativa.

A balança comercial de janei-
ro fechou com déficit de US$
214,4 milhões, segundo anúncio
do Ministério da Economia. Des-
de 2009, quando as commoditi-
es passaram a explicar mais de
50% das exportações nacionais
e a China ocupou o posto de prin-
cipal mercado comprador, o sal-
do só foi superavitário quatro
vezes em janeiro. No ano passa-
do, o saldo mostrou déficit de
US$ 219,8 milhões. No último
mês de janeiro, a China perdeu
pontos para os Estados Unidos.

Commodities são produtos agrí-
colas e minerais comercializa-
dos no mercado internacional.

A China continuou liderando
os principais mercados de expor-
tação do Brasil, com 21,5% de
participação, seguida dos Estados
Unidos, com 11,6%. Em janeiro
de 2021, entretanto, esses per-
centuais eram de 27,7% para a
China e 9,5% para os Estados
Unidos. O Ibre explica o resulta-
do da China como decorrente da
baixa taxa de crescimento das ex-
portações (1,9%) para esse mer-
cado, entre os meses de janeiro
de 2021 e de 2022, em compara-
ção com os Estados Unidos, cuja
alta no mesmo período atingiu
59,4%. A Argentina permaneceu
como terceiro principal destino de
exportação, com participação de
4,8% e crescimento de 24,2%.

A queda do valor exportado
para a China está associada à re-
tração de 6,3% das exportações
em volume para aquele país, en-
tre janeiro de 2021 e de 2022.
Já a variação dos preços para esse
mercado foi positiva (7,8%).
Para todos os outros mercados,
os volumes exportados aumenta-
ram, assim como os valores. As
exportações brasileiras cresce-
ram 53,2% para a União Euro-
peia, 33,4% para a América do
Sul (exceto Argentina) e 35,9%
para a Ásia, excluindo China e
Oriente Médio.

O principal produto exporta-
do pelo Brasil, em janeiro, foi o
petróleo, com variação de
27,4%, em valor. A China foi res-
ponsável por 41,9% das compras
do produto, mas registrou queda

de 17,7%, em relação a janeiro
de 2021. Os Estados Unidos,
com participação de 12,6%, au-
mentaram as suas compras em
192%.

O segundo principal produ-
to exportado foi o minério de
ferro que registrou queda nas
vendas totais (33,7%) e para a
China (44,1%).

As exportações de soja, ter-
ceiro principal produto nacional,
aumentaram em 5.224%. Para a
China, cuja participação no total foi
de 80%, a variação foi de
13.990%. Esse era um resultado
esperado, explicou o Ibre, “pois
excepcionalmente no ano passado
os embarques de soja atrasaram”.

Além do aumento das compras
de petróleo, os Estados Unidos
elevaram em 1.052% as compras
de carne bovina, que tinham restri-
ções em janeiro de 2021, em 33%
as de café e em 340%, as de semi-
manufaturas de ferro e aço, diz o
relatório do Icomex.

As importações brasileiras
em janeiro deste ano subiram
30,9% em valor. Em termos de
preços, houve expansão de 32,4%
e recuo do volume de 1,4%, ex-
plicados pelo comportamento das
não commodities. O índice de vo-
lume desse agregado recuou 4,2%
e os preços aumentaram 30,8%.
As não commodities explicaram
90% das importações para o Bra-
sil em janeiro.

Por setor de atividade nas im-
portações, o destaque é a indús-
tria extrativa em termos de volu-
me (86,1%) e preços (110,3%).
Entre os principais mercados ven-
dedores para o Brasil, somente a

China e os Estados Unidos au-
mentaram o volume importado,
da ordem de 13,7% e 3,5%, res-
pectivamente. Na análise por va-
lor, a variação foi positiva em to-
dos os mercados, mas inferior a
10%, enquanto que para a China
foi de 47% e para os Estados
Unidos de 61,5%. A diferença é
explicada pela variação nos pre-
ços de importações (29,1% para
a China e 55% para os Estados
Unidos).

Nas importações, o Ibre des-
tacou o aumento do preço de
66% do óleo combustível, prin-
cipal produto da pauta, seguido do
gás natural liquefeito (GNL), que
evoluiu 531%. Nos dois casos, os
Estados Unidos são o principal
fornecedor, explicando 61,4% das
compras de combustíveis pelo
Brasil e 81,4% do GNL, com
crescimento de 809%.

Os pesquisadores do Ibre
lembram que o cenário de elei-
ção presidencial no Brasil, asso-
ciado à tensão existente entre
Estados Unidos, Rússia e China,
além da valorização do dólar
frente ao real podem provocar
revisões da balança comercial ao
longo do ano. A única certeza pos-
sível para eles é que, com as pre-
visões de crescimento do Produ-
to Interno Bruto (PIB, soma de
todos os bens e serviços produzi-
dos no país) do Brasil abaixo de
1%, o volume importado não deve
recuar e o valor dependerá dos
preços na economia mundial.
“Isto, na hipótese que novos efei-
tos da pandemia (da covid-19)
não se façam presentes”, adver-
tiram. (Agencia Brasil)

Divórcios no Brasil caem 13,6%
em 2020 em relação a 2019

Os divórcios no Brasil caí-
ram 13,6% em 2020 em relação a
2019, o equivalente a 52.101 divór-
cios a menos. Ao todo, foram re-
gistrados 331.185 divórcios con-
cedidos, dos quais 249.874
(75,4%) judiciais e 81.311
(24,6%) extrajudiciais lavrados em
cartório. Em 2019, foram conta-
bilizados 383.286 divórcios.

Os dados constam da pesqui-
sa Estatísticas do Registro Civil
- Divórcios 2020, divulgada na
sexta-feira (18) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Segundo a gerente da Pesqui-

sa de Registro Civil do IBGE,
Klívia Brayner de Oliveira, essa
queda dos divórcios concedidos
foi afetada pelo isolamento so-
cial em decorrência da pandemia
de covid-19. O fechamento das
varas judiciais para atendimento
ao público e a demora na conces-
são dos divórcios são as hipóte-
ses do instituto para a subnotifi-
cação dos divórcios.

“A pandemia trouxe impacto
muito grande na nossa coleta de
dados de divórcio”, disse a pes-
quisadora, pois em 88,1% das
varas a coleta da informação é
feita por meio de questionários

impressos em que um funcioná-
rio do IBGE tem que ir presen-
cialmente à unidade.

A idade média dos cônjuges na
data do divórcio era de 40 anos para
as mulheres e 43 anos para os ho-
mens. O tempo médio de casamen-
to ficou em torno de 13 anos.

O período médio de casa-
mento foi de menos de dez anos
em 49,8% dos divórcios. Em
24,2%, os casamentos duraram
entre dez e 19 anos. Em 26,1%
dos divórcios, a duração foi de
20 anos ou mais.

Em relação ao regime de
bens, 89,9% dos casamentos ti-

nham comunhão parcial. Ainda
em 2020, 56,5% dos divórcios
foram de casais com filhos me-
nores de idade.

Em 2014, em 85% dos divór-
cios a mulher era a responsável
pela guarda dos filhos menores
de idade e em 7,5%, a guarda era
compartilhada. Esse cenário co-
meçou a mudar com a entrada em
vigor da Lei 13.058/2014, que
estabeleceu como prioridade a
guarda compartilhada. Em 2020,
em 57,3% dos divórcios a guar-
da era responsabilidade das mu-
lheres e em 31,3%, compartilha-
da. (Agencia Brasil)

Portaria desobriga empregador de
cadastrar PPP no eSocial em 2022

O Diário Oficial da União da
sexta-feira (18) publicou a Por-
taria 334/22 que desobriga em-
presas, até o fim deste ano, de
informar os eventos S-2220
(Monitoramento da Saúde do
Trabalhador) e S-2240 (Condi-
ções Ambientais do Trabalho –
Agentes Nocivos) no eSocial -
sistema informatizado da admi-
nistração pública. Com a nor-
ma, não haverá aplicação de
multas no âmbito do Ministé-
rio do Trabalho para as empre-
sas que não fizerem a declara-
ção em meio digital.

Segundo o Ministério do
Trabalho e Previdência, a mu-
dança pretende dar segurança
jurídica a todas as empresas na
implantação do chamado PPP -
Perfil Profissiográfico Previ-

denciário - em meio eletrôni-
co, além de garantir o tempo
necessário para adaptação a
essa nova forma de elaboração
do documento. A implantação
do PPP exclusivamente em
meio eletrônico está programa-
da para 1º de janeiro de 2023.

“Nós vamos dar mais este
ano para que as empresas pos-
sam se preparar,  principal-
mente as micro e pequenas
empresas. Fica assegurado
que,  a té  1º  de  janei ro  de
2023, nada muda em rela-
ção à emissão do PPP. Ele
c o n t i n u a  s e n d o  f e i t o  e m
papel da mesma forma que
é feito hoje, sem qualquer
mudança nas regras atual-
mente vigentes”, garantiu o
ministro do Trabalho e Previ-

dência, Onyx Lorenzoni.
Pela portaria, o Instituto

Nacional do Seguro Social
(INSS) deverá promover as
adequações necessárias no
PPP para que o documento
possa estar disponível em
meio eletrônico no dia de iní-
cio da sua obrigatoriedade,
garantindo que o trabalhador
possa acessar diretamente
suas informações nos canais
digitais do instituto, evitando
a necessidade de que o em-
pregador tenha que emitir o
documento em papel.

Com a mudança, a expecta-
tiva do governo federal é que o
PPP eletrônico aumente a se-
gurança jurídica para as empre-
sas e reduza a judicialização do
benefício da aposentadoria es-

pecial. Entre as vantagens da
implementação por meio ele-
trônico estão a informatização
de processos, que atualmente
são manuais no âmbito da Ad-
ministração Pública, mais segu-
rança na guarda das informa-
ções e melhora na qualidade
das informações disponíveis
para a fiscalização.

O Perfil Profissiográfico
Previdenciário passou a ser exi-
gido pela Previdência Social
para a comprovação do tempo
sujeito a condições especiais
de trabalho a partir de janeiro
de 2004, em meio físico (pa-
pel). Em junho de 2020, a pre-
visão do PPP em meio eletrô-
nico foi incorporada ao Regu-
lamento da Previdência Social
(RPS). (Agencia Brasil)

 Intenção de consumo das famílias
 tem ligeira alta em fevereiro

O indicador de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF)
subiu 0,4% e chegou a 77,6 pon-
tos em fevereiro, o maior nível
desde maio de 2020, quando o ICF
estava em 81,7 pontos. Os dados
foram divulgados na sexta-feira
(18) pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). Na comparação
com fevereiro de 2021, o aumen-
to foi de 4,6%. Segundo a CNC, o
indicador está abaixo do nível de
satisfação, de 100 pontos, desde
abril de 2015, quando ficou em
102,9 pontos.

Por faixa de renda, as famí-
lias que ganham acima de dez

salários mínimos indicaram ní-
vel de insatisfação de 94,5 pon-
tos, uma queda de -0,6% no
mês e alta de 10,5% na com-
paração anual. O indicador
para as famílias com renda
abaixo de dez salários míni-
mos subiu 0,7%, atingindo 74,0
pontos. Na comparação anual,
houve alta de 2,9%.

Entre as regiões, o Norte
teve a única queda mensal de fe-
vereiro, com -1,2%, apresentan-
do também o menor indicador,
com 58,3 pontos. A maior alta
ocorreu no Sul, com 1,9%, onde
as famílias estão mais confian-
tes, com 87,7 pontos.

O indicador do emprego
atual mostrou que 35,1% dos
entrevistados se sentiu tão se-
gura quanto no ano passado,
uma proporção menor do que
o registrado em janeiro, quan-
do eram 35,6%. A proporção
foi maior do que em feverei-
ro de 2021 (32,0%). A parce-
la que se sente mais segura
com o emprego aumentou de
25,2% em janeiro para 26,8%,
alta que ocorre desde agosto. O
emprego atual atingiu 99,6 pon-
tos, o maior indicador da pesqui-
sa em fevereiro e também o mai-
or nível desde maio de 2020,
quando chegou a 101,7 pontos.

A renda atual foi considera-
da igual à do ano passado 41,0%,
abaixo dos 41,4% de janeiro e
acima dos 39,1% de fevereiro de
2021. A melhora na renda foi
percebida por 21,7% este mês,
ante 20,4% em janeiro, sendo o
maior percentual desde junho de
2020 (21,9%). O indicador fi-
cou em 84,9 pontos, o maior
nível desde maio de 2020, quan-
do estava em 97,6 pontos.

O acesso ao crédito teve per-
cepção de piora para 42,4%,
ante 42,9% no mês anterior e
40,2% em fevereiro de 2021,
atingindo 80,9 pontos. O nível
de consumo atual foi menor do

que no ano passado para 53,6%,
proporção menor do que os
54,1% de janeiro e os 57,3%
registrados em fevereiro de
2021. Com isso, o indicador al-
cançou 62,4 pontos.

A parcela de consumidores
que acredita ser um momento
negativo para a compra de bens
duráveis ficou em 75,4%, acima
dos 75,0% observados no mês
anterior e dos 73,6% em feve-
reiro de 2021, chegando ao ní-
vel de 43,5 pontos, o menor ín-
dice da pesquisa no mês.

Entre as famílias pesquisa-
das, 48,9% demonstrou uma
perspectiva profissional negati-

va em fevereiro, abaixo do
50,3% no mês anterior e do
50,8% de fevereiro de 2021. A
tendência de redução começou
em julho de 2021, com o item
atingindo 90,8 pontos.

Quanto à perspectiva de con-
sumo, 47,1% das famílias disse
acreditar que vai reduzir as com-
pras nos próximos três meses,
sendo a menor taxa desde abril
de 2020, quando a proporção
era de 39,5%. Mesmo assim,
segundo a CNC, o indicador re-
vela uma percepção positiva em
relação ao consumo atual para
os próximos meses, com 80,9
pontos. (Agencia Brasil)



“Cenário quase de guerra”, diz
presidente após sobrevoar Petrópolis
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O presidente Jair Bolsonaro
sobrevoou na sexta-feira (18) as
áreas afetadas pelos temporais
que deixaram 123 mortos em
Petrópolis e avaliou que o que
viu foi um cenário quase de
guerra. O presidente concedeu
uma entrevista coletiva acompa-
nhado de ministros e autorida-
des estaduais e municipais, em
que foram anunciadas medidas
de apoio à população da cidade.

“Vimos pontos localizados,
mas de uma intensa destruição.
Vimos também regiões em que
existiam casas, pelo que vimos
perifericamente ao estrago cau-
sado pela erosão. Então, é ima-
gem quase que de guerra, é la-
mentável. Tivemos uma perfeita
noção da gravidade do que acon-
teceu aqui em Petrópolis”, dis-
se o presidente, que foi à cidade
após chegar de uma viagem à
Rússia e à Hungria.

Bolsonaro disse que medi-
das preventivas a desastres es-
tão previstas no Orçamento,
mas, no caso de emergências, as
ações são diferentes, e o gover-
no fará sua parte.

“Muitas vezes, não podemos
nos precaver por tudo o que pos-
sa acontecer nesses 8,5 milhões
de quilômetros quadrados. A

população tem razão em criticar.
Aqui é uma região bastante aci-
dentada. Infelizmente, tivemos
outras tragédias aqui. A gente
pede a Deus que não tenhamos
mais. E vamos fazer a nossa par-
te”, disse o presidente.

O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Mari-
nho, ressaltou que o volume de
chuvas que atingiu a cidade foi
atípico e um dos maiores em 90
anos. “Isso por si só já geraria,
aqui ou em qualquer outro lugar
do mundo, o desarranjo da es-
trutura da cidade e, no caso de
Petrópolis, há uma geografia
muito particular. Isso aqui é uma
bacia com escarpas e montanhas
e isso gerou problema de pro-
porções maiores”, disse Mari-
nho, que se solidarizou com as
famílias atingidas.

O ministro afirmou que o
governo federal editará uma
nova medida provisória para so-
corro a áreas atingidas por de-
sastres naturais no valor de R$
500 milhões, na semana que
vem. Marinho destacou que,
desde novembro, o governo já
liberou R$ 2 bilhões em recur-
sos para áreas afetadas por ca-
tástrofes climáticas.

No caso de Petrópolis, o pri-

meiro plano de trabalho contou
com a liberação de R$ 2 milhões
do governo federal para kits de
alimentação, limpeza e o traba-
lho de desobstrução de ruas.

“Esse é o início de um pro-
cesso que vai perdurar um tem-
po. Só saberemos a necessida-
de de reconstrução depois que
normalizar o processo dentro da
própria cidade”, disse Marinho.

O presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Guima-
rães, informou que o caminhão-
agência do banco chegou na
quinta-feira (17) ao município,
já que duas agências na cidade
foram muito impactadas, e uma,
no bairro de Alto da Serra, foi
totalmente destruída.

“Como fazemos o pagamen-
to de diversos benefícios soci-
ais, como o Auxílio Brasil, é
muito importante que retome-
mos o atendimento o mais rápi-
do possível.”

O coronel Leandro Sampaio
Monteiro, comandante do Cor-
po de Bombeiros do Rio de Ja-
neiro, disse que o estado vem
recebendo ajuda de outras uni-
dades da federação, inclusive
com o envio de cães farejado-
res. Ele fez um apelo para que
os moradores de áreas de risco

atendam às orientações da De-
fesa Civil e dos bombeiros e
deixem suas casas e se dirijam
aos abrigos.

“Está chovendo muito na ci-
dade. Nas últimas 24 horas, cho-
veu 70 milímetros. Então, acre-
ditem no trabalho do Corpo de
Bombeiros e no trabalho da De-
fesa Civil.”

O governador do Rio de Ja-
neiro, Cláudio Castro, lembrou
que contou com o apoio do go-
verno federal e das Forças Ar-
madas desde o primeiro dia da
tragédia e disse que o trabalho
de resgate precisa ser feito com
cuidado porque ainda há locais
em que o solo está instável.

“Não adianta ter gente de-
mais aqui. A imprensa tem co-
brado muito que tenham muitas
pessoas. Há um problema sério
de trânsito, um problema sério
de o local estar instável. Isso
quem manda é a técnica”, disse
o governador.

Antes de embarcar para Pe-
trópolis ao lado de uma comiti-
va de ministros, o presidente Jair
Bolsonaro deu uma declaração
à imprensa na manhã de sexta-
feira,, na Base Aérea do Galeão.
Ele disse que soube das enchen-
tes e deslizamentos no mesmo

dia do ocorrido, quando se en-
contrava na Rússia, tomando as
providências durante a madruga-
da.

“Poucas horas após o ocor-
rido o governador Cláudio Cas-
tro já estava em Petrópolis e
conversei com ele sobre o que
poderíamos e o que já estávamos
fazendo. Imediatamente liguei,
era madrugada lá, para o ministro
Rogério Marinho, do Desenvol-
vimento Regional, para saber o
que estava acontecendo, ele já ha-
via determinado o que precisava
de recursos extras no Orçamen-
to. Entrei em contato também de
madrugada lá com o ministro Pau-
lo Guedes, para que ele agilizasse
a liberação desse recurso. Tudo
saiu como o planejado.”

Na ocasião, o presidente da
Caixa informou que o banco es-
tuda a liberação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para as pessoas atingi-
das em até R$ 6.220, além de
pausas nos pagamentos de em-
préstimos.

O ministro da Cidadania,
João Roma, informou que sua
pasta tem atuado na orientação
dos recursos para o acolhimen-
to das 1,5 mil famílias desabri-
gadas, no envio de donativos, na

assistência social e no envio de
cestas de alimentos.

O ministro da Defesa, gene-
ral Braga Netto, informou que
cerca de 820 pessoas das For-
ças Armadas estão atuando no
local. “Foi deslocado o Coman-
do Conjunto Leste para a região.
A Marinha já disponibilizou pes-
soal, hospital de campanha e di-
versos meios, a força aérea es-
tabeleceu um controle de tráfe-
go aéreo, em virtude da quanti-
dade de aeronaves, o exército
colocou tropas, veículos e pes-
soal para apoiar a população
desamparada. Foram desloca-
das guarnições de cidades pró-
ximas como Juiz de Fora e Rio
de Janeiro, solicitamos espe-
cialistas em engenharia e cons-
trução para identificar as pro-
vidências necessárias nas áreas
de deslizamento.”

O prefeito de Petrópolis,
Rubens Bontempo, informou
que o poder público municipal
mantém as buscas às vítimas,
além de trabalhar para desobs-
truir as principais ruas e a res-
taurar a mobilidade cidade, bem
como garantir a volta dos servi-
ços essenciais como a energia
elétrica, a coleta de lixo e o
transporte. (Agencia Brasil)

ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
CNPJ 06.167.730/0001-68 - NIRE 35 2 2153286 1

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Valor da % (aprox.) Valor
 Sócias N° de quotas quota - R$ do Capital Social Capital Social - R$
Alcoa Alumínio S.A. 210.290.220.714 0,01 45,70 2.102.902.207,14
Alumina Limited do Brasil S.A. 140.193.479.906 0,01 30,47 1.401.934.799,06
Alcoa USA Holding Company 32.205.791.361 0,01 7,00 322.057.913,61
Alumina Brazil Holdings PTY Limited 21.470.527.389 0,01 4,67 214.705.273,89
Alcoa World Alumina LLC 15.183.615.330 0,01 3,30 151.836.153,30
Grupiara Participações S.A. 24.469.541.888 0,01 5,32 244.695.418,88
Butiá Participações S.A. 16.313.027.557 0,01 3,55 163.130.275,57
TOTAL 460.126.204.145 0,01 100 4.601.262.041,45
Parágrafo Primeiro - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem
solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo Segundo - Para efeito do exercício do direito de
voto e para cálculo do montante a ser distribuído a cada sócia, a título de dividendos, bem como para atribuição de
outros direitos econômicos às quotas representativas do capital social, será considerado o número de quotas detido
por cada sócia, independentemente de seu valor nominal.”. ASSINATURAS: (ass.) Otávio Augusto Rezende
Carvalheira: Diretor-Presidente das quotistas: Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A.; (ass.) Luciano
Francisco Pacheco do Amaral Neto: procurador das quotistas Alcoa World Alumina LLC e Alcoa USA Holding
Company; (ass.) David Dias de Sousa: Diretor das quotistas: Alumina Limited do Brasil S.A., Butiá Participações
S.A. e Procurador da quotista Alumina Brazil Holdings PTY Limited. Testemunhas: Iracema Tereza da Silva e
Raquel Macedo Duarte.

Publica-se o presente extrato para que seja atendido ao disposto no artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406 de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro. DATA: 17 de fevereiro de 2022. LOCAL DAS PUBLICAÇÕES:
Observados os termos do § 1º do artigo 1.152 do Código Civil Brasileiro, as publicações ocorrerão nos órgãos
oficiais dos Estados onde se encontram os seguintes endereços: Sede Social: Avenida das Nações Unidas, 14261,
Ala B, 17º andar, Conjunto A, sala 1, Chácara Itaim, São Paulo, SP, CEP 04533-085. Filiais: (i) Rodovia Poços de
Caldas/Andradas – s/nº – Km 10 – Parte C – Zona Rural, CEP 37719-005, Poços de Caldas, Minas Gerais; (ii)
Rodovia BR 135, Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Km 18, nº 03, Bairro Estiva, CEP 65095-604, São Luís,
Maranhão; (iii) Enseada do Lago Grande de Juruti, s/nº, Porto Capiranga, CEP 68.170-000, Juruti, PA.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, bem como reunião ou assembleia,
observados os termos dos §§ 2º e 3º do artigo 1.072 do Código Civil Brasileiro. DELIBERAÇÕES: 1. As Sócias
decidem unanimemente reduzir o capital social da Sociedade de R$ 4.840.178.413,45 (quatro bilhões, oitocentos
e quarenta milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), representado
por 484.017.841.345 (quatrocentos e oitenta e quatro bilhões, dezessete milhões, oitocentos e quarenta e uma mil,
trezentas e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de Real) cada, para R$
4.601.262.041,45 (quatro bilhões, seiscentos e um milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quarenta e um reais e
quarenta e cinco centavos), representado por 460.126.204.145 (quatrocentos e sessenta bilhões, cento e vinte e
seis milhões, duzentas e quatro mil, cento e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo
de Real) cada, por reputá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do
Código Civil Brasileiro, tendo ponderado os seguintes fatores para a conclusão do excesso do capital social: a) O
contrato social da sociedade estabelece que as quantidades excedentes de caixa devem ser distribuídas aos sócios
na forma de dividendos ou, inexistindo lucros distribuíveis, na forma de redução de capital; b) Cotejando-se as
projeções de resultados com as necessidades de investimentos apresentadas pela administração, basicamente de
pequena monta já que direcionados à manutenção do parque produtivo atual, conclui-se que a Sociedade continuará
a acumular caixa sem perspectiva de utilização, o que configura excesso de capital social. 1.1. Deste modo,
propõe-se a redução do capital social em R$ 238.916.372,00 (duzentos e trinta e oito milhões, novecentos e
dezesseis mil, trezentos e setenta e dois reais), com o cancelamento de 23.891.637.200 (vinte e três bilhões,
oitocentos e noventa e um milhões, seiscentas e trinta e sete mil e duzentas) quotas representativas do capital
social da Sociedade e o pagamento de R$ 0,01 (um centavo de Real) por quota cancelada a cada uma das sócias,
na proporção de suas participações no capital social da Sociedade. 1.2. Como consequência da deliberação tomada,
as sócias resolvem por unanimidade alterar a cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, que passará a ter a
seguinte nova redação: “Cláusula 6ª – O Capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional é de R$ 4.601.262.041,45 (quatro bilhões, seiscentos e um milhões, duzentos e sessenta e dois mil,
quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), representado por 460.126.204.145 (quatrocentos e sessenta
bilhões, cento e vinte e seis milhões, duzentas e quatro mil, cento e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de
R$ 0,01 (um centavo de Real) cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma:

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1061603-29.2015.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna
Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Augusto da Silva, Olga Neves Silva, José Rodrigues, + Maria Antiquera
Rodrigues, Nelson Rodrigues, Irene Rodrigues, Lauro Martins Reche e Sonia Dagues Martins, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Altamiro Lourenço Rodrigues e
Jussara Pereira de Jesus ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel localizado na Rua
Timóteo, nº. 194, antiga Rua Onze, correspondente a parte dos lotes nºs. 01, 20 e 21 da quadra nº. 32, do Jardim Paraguaçu,
no 26º. Subdistrito-Vila Prudente, São Paulo - SP., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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Ibama define combate ao
desmatamento na Amazônia

como prioridade
Ações de combate ao des-

matamento ilegal na Amazônia
e o combate a incêndios flo-
restais são as prioridades do
Planejamento das Ações de
Proteção Ambiental do Ibama
para 2022. As diretrizes foram
publicadas na edição de sexta-
feira (18) do Diário Oficial da
União. Para o combate a incên-
dios ambientais no território,
o órgão aponta que contratará
1.700 brigadistas que atuarão
especialmente na Amazônia
Legal, que abrange os estados
de Rondônia, Acre, Amazonas,
Roraima, Pará, Amapá, Tocan-
tins, Mato Grosso e Maranhão.
Para o Distrito Federal, o pla-
no prevê a seleção de 70 bri-
gadistas.

Relatórios
“As superintendências de-

verão encaminhar mensalmen-
te os resultados e demais in-
formações das ações de fisca-
lização ambiental à Coordena-
ção de Operações de Fiscali-
zação (Cofis), visando à elabo-
ração dos relatórios gerenciais
do PNAPA 2022, inclusive para
mensuração do cumprimento
das metas institucionais”, diz
um trecho da norma assinada
pelo presidente do Ibama,
Eduardo Bim. No caso de
ações do Grupo de Combate ao
Desmatamento na Amazônia
(GCDA) e outras ações, a cri-
tério da Cofis, terão seus re-
sultados encaminhados sema-
nalmente.

O plano prevê ainda, em si-
tuações extraordinárias, ter
ações acrescidas, redimensio-
nadas, reprogramadas, suspen-
sas ou canceladas a critério da
Diretoria de Proteção Ambi-
ental (Dipro), que coordena na-
cionalmente as ações de com-
bate ao desmatamento na Ama-
zônia Legal. No mês de julho,
caberá à essa mesa diretoria
fazer uma avaliação parcial do
plano na qual será analisada a
pertinência de publicação de
nova portaria.

Investimentos
Somente com ações de

prevenção e combate a incên-
dios florestais, serão emprega-
dos pelo Ibama cerca de R$ 50
milhões. As principais despe-
sas serão com as contratações
e treinamentos dos brigadistas,
compras de Equipamento de
Proteção Individual (EPI) e na
aquisição de veículos e heli-
cópteros para o Programa de
Brigadas Federais.

“As diretorias, as superin-
tendências e as respectivas uni-
dades vinculadas deverão execu-
tar as ações previstas no PNA-
PA 2022, empregando pessoal,
informações, materiais, equipa-
mentos, veículos e demais mei-

os necessários à consecução
dos objetivos das ações sob
sua responsabilidade”, define
a portaria.

As superintendências da
Amazônia deverão coordenar,
localmente, as ações de com-
bate ao desmatamento e ge-
renciar as equipes deslocadas
de outras unidades. Para apoio
a esses órgaõs na execução
das ações de combate ao des-
matamento ilegal, a Dipro po-
derá ainda implementar, atra-
vés de instrumento próprio,
salas de situação na sede e nos
estados mais críticos.

Sigilo
A portaria estabelece que

documentos com informações
sensíveis sejam classificados
por grau de sigilo. “As ordens
de fiscalização, as ações de fis-
calização ambiental, os planos
operacionais e os demais do-
cumentos que contenham in-
formações sensíveis serão
classificados com o grau de
sigilo “reservado”, em confor-
midade com a Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011".

Sobre outras informações
que possam comprometer a
fiscalização ambiental e as ati-
vidades de inteligência e inves-
tigação relacionadas à preven-
ção ou à repressão de infra-
ções, a norma publicada hoje
estabelece que também deve-
rão ser submetidas à Diretoria
de Proteção Ambiental “para
verificação da necessidade de
classificação sigilosa, previa-
mente, a qualquer divulgação”,
em consonância com a Lei de
Acesso à Informação.

Segundo o Ibama, até o
mês de julho de 2022, deverá
ser instituído um comitê para
planejamento da reunião do
Plano Anual de Proteção Am-
biental  2023 e as reuniões
deverão ocorrer até a primei-
ra semana do mês de dezem-
bro de 2022.

Deter-B
Na semana passada, dados

do sistema Deter-B, divulga-
dos pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe),
apontaram que mais de 430
km² da Amazônia estiveram
sob alerta de desmatamento no
mês de janeiro deste ano. Foi
a maior área desmatada para o
mês desde 2016, início da sé-
rie histórica do sistema.

Ainda segundo o Inpe, hou-
ve um crescimento de 418%
em relação a janeiro de 2021,
apesar do maior volume de
chuvas na região este ano. Os
alertas de desmatamento fo-
ram registrados mais nos es-
tados de Mato Grosso, Rondô-
nia e Pará, que estão na Ama-
zônia Legal. (Agencia Brasil)

Sobe para 136 número de óbitos
confirmados em Petrópolis

O Corpo de Bombeiros con-
firmou a 136ª morte em decor-
rência do temporal que atingiu
Petrópolis na terça-feira (15).
Mais cedo, o Instituto Médico
Legal (IML), vinculado à Polícia
Civil, informou que já havia con-
cluído a identificação de 57 cor-
pos. Destes, 30 já haviam sido
liberados para sepultamento.

Mais de 130 pessoas chega-
ram a ser dadas como desapare-
cidas por familiares, mas alguns
foram posteriormente localiza-
dos em abrigos ou identificados
entre os mortos. Na manhã de sex-
ta-feira, pelo menos 57 pessoas
ainda estavam sendo buscadas.

Estão sendo empregados dro-
nes da Polícia Civil nas ativida-

des de resgate. Os equipamentos
apoiam o trabalho da Defesa Ci-
vil e sobrevoam regiões buscan-
do sobreviventes e realizando o
monitoramento de áreas atingi-
das, possibilitando avaliar os ris-
cos de novos deslizamentos

Para facilitar o acesso a in-
formações oficiais por parte de fa-
miliares, a Polícia Civil lançou na
sexta-feira (18) o Portal de Desa-
parecidos. A entrega da ferramen-
ta, que estava em desenvolvimen-
to há algum tempo, foi antecipada
diante da tragédia em Petrópolis.

Pelo portal, é possível con-
sultar fotografias e informações
de pessoas desaparecidas em
todo o estado do Rio, cujas ocor-
rências tenham sido registradas

em alguma delegacia física ou
pela delegacia online. “Os ajus-
tes, em caso de necessidade, se-
rão realizados com a página em
funcionamento”, informou a Po-
lícia Civil.

Os trabalhos de busca por ví-
timas e de limpeza prosseguem
nas diferentes regiões da cidade.
Segundo informou a prefeitura,
mais de 140 carros que foram ar-
rastados pelas chuvas e estavam
espalhados pela cidade foram re-
tirados de ruas e de rios. Muitos
deles estavam obstruindo vias e
dificultando a movimentação das
pessoas, já que foram parar nas
calçadas.

Foram necessários 35 cami-
nhões de reboque e quatro guin-
chos para este trabalho. Os veícu-
los rebocados foram levados para
o pátio do Departamento de Trân-
sito do Estado do Rio de Janeiro
(Detran-RJ), no bairro Morin,
onde os proprietários poderão re-
tirá-los. Por se tratar de uma tra-
gédia, não haverá cobrança de taxa
pelo reboque, nem multa.

O governo do Rio de Janeiro
afirma ter sido a pior chuva re-
gistrada na cidade desde 1932. A
Defesa Civil municipal vem atu-
ando para evacuar as pessoas de
áreas de risco.

A orientação é para que os

moradores que não tenham a op-
ção de se acolher em casa de fa-
miliares em área segura se des-
loquem para os pontos de apoio.
Ao todo, 25 escolas foram de-
signadas pela prefeitura para re-
ceber os desabrigados.

As chuvas impactaram tam-
bém os serviços de saúde, tendo
sido suspensos alguns atendi-
mentos, incluindo a vacinação
contra a covid-19.

O órgão acrescenta que tra-
balha para restabelecer a norma-
lidade dos atendimentos. A pasta
está priorizando a atuação em uni-
dades próximas ao Morro da Ofi-
cina, o local mais atingido.

Chuvas que caíram na quinta-
feira (17) em Petrópolis volta-
ram a gerar dificuldades para o
município. Diferentes vias da ci-
dade foram interditadas em de-
corrência de alagamentos e inun-
dações, entre elas as ruas Wa-
shington Luiz e Coronel Veiga,
que ligam o centro histórico ao
bairro Quintandinha.

Ao longo de toda a noite, si-
renes instaladas próximas a áre-
as de risco da cidade permane-
ceram acionadas. Moradores
também estão sendo alertados
por mensagem de celular sobre
a possibilidade de novas precipi-
tações.  (Agencia Brasil)

Um estudo apontou que a
queda da imunidade provocada
pela vacinação contra a covid-
19 ocorre mais lentamente en-
tre as pessoas que foram infec-
tadas pelo coronavírus. Elabo-
rada por pesquisadores de ins-
tituições britânicas, a pesqui-
sa foi publicada em um dos
mais prestigiados periódicos
científicos de medicina, o New
England Journal of Medicine.

Entre os participantes não
infectados pelo coronavírus, a
efetividade da vacina caiu de
85% para 51% cerca de sete
meses após a segunda dose. Já
a imunidade de pessoas imuni-
zadas com vacina e que foram
contaminadas, permaneceu alta
em cerca de 68% mais de um
ano após a infecção.

Queda da imunidade da
vacina é menor em infectados

antes do uso
Mas os autores ponderam

que o estudo não conseguiu
aferir o período em que a imu-
nidade permaneceria alta no
caso dos reinfectados. Entre as
pessoas infectadas pela pri-
meira vez, 61% relataram sin-
tomas de covid-19 e 13% in-
formaram outros sintomas. Já
entre os reinfectados, 34%
disseram ter tido sintomas de
covid-19 e 20% mencionaram
outros sintomas.

O estudo analisou a dura-
ção e efetividade da imunida-
de em trabalhadores da saúde
no Reino Unido, consideran-
do um intervalo de mais de dez
meses após a primeira dose da
vacina contra a covid-19. Par-
ticiparam 35.768 voluntários.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Economia
publicou portaria no Diário Ofi-
cial da União da sexta-feira (18)
prorrogando de 15 de fevereiro
a 31 de maio as datas de venci-
mento de tributos federais para
contribuintes que moram em
Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Pelo mesmo período, a medida
também suspende o prazo para a
prática de atos processuais no
âmbito da Receita Federal.

“Ficam prorrogadas, para o
dia 31 de maio de 2022, as datas de
vencimento dos tributos federais
administrados pela Receita Federal
do Brasil (RFB) devidos por con-
tribuintes domiciliados no Municí-
pio de Petrópolis, localizado no
Estado do Rio de Janeiro, tendo em
vista o estado de calamidade públi-
ca homologado pelo Decreto nº
47.957, de 16 de fevereiro de

Portaria prorroga vencimento
de tributos a moradores

 de Petrópolis
2022, do Governo do Estado do
Rio de Janeiro”, diz um trecho da
norma assinada pelo secretário
especial da Receita Federal do
Brasil, Júlio César Vieira Gomes

Ainda segundo a portaria, a
prorrogação vale para tributos
federais com vencimento nos
meses de fevereiro e março de
2022 e não dá direito a restitui-
ção de valores já recolhidos nes-
se período. A medida vale também
às prestações de parcelamentos
com vencimento nos meses de
fevereiro e março de 2022.

Segundo a Receita Federal, a
portaria não se aplica aos tributos
abrangidos pelo Regime Especi-
al Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Na-
cional).  (Agencia Brasil)
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Jornal O DIA SP

Kartismo: Grakar abre segunda
temporada neste sábado no KGV
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(11) 99653-7522

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

Os melhores nomes do
Motocross Esti lo Livre
(FMX) do país e um desta-
que do exterior estarão reu-
nidos pela oitava vez para
uma das principais competi-
ções do gênero no país. É o
Duelo de Motos 2022, pro-
gramado para os dias 5 e 6
de março, na Estância de Ati-
baia, em São Paulo. Como
em 2020, o evento voltará a
ser disputado na arena do Cen-
tro de Convenções e Eventos
Victor Brecheret, localizado
na Alameda Professor Lucas
Nogueira Garcez, nº 511,
Parque das Águas.

Serão dez participantes,
sendo nove do país e um con-
vidado estrangeiro, que mos-
trarão suas habilidades no
formato “homem a homem”
até a definição do campeão.
No ano passado, o título fi-
cou com o brasileiro Fred
Kyrillos.

O Duelo de Motos 2022,
que acontecerá pela quinta
vez em Atibaia, terá as clas-
sificatórias no dia 5, quali-
ficando os oito mais bem
colocados para as provas do-
mingo, distribuídos em cha-
ves com base em seus resul-
tados. A competição domin-
go (6) terá transmissão ao
vivo para todo o país pela TV
Globo, dentro do Esporte
Especular, a partir das 10h.

O Motocross Estilo Li-
vre exige bastante técnica e
criatividade dos pilotos. Na
pista, eles devem criar uma
rotina de manobras desafia-
doras, levando em conta o
grau de dificuldade, a exten-
são dos movimentos e a for-
ma como eles serão distri-
buídos ao longo dos obstá-
culos. Eles terão 60 minutos
para a apresentação, sendo
que o desempenho é avalia-

A previsão é de participação de cerca de 80 pilotos

Sempre grandes disputas na Grakar

Grupo de Amigos do Kart
(Grakar). Nome bem sugestivo
para um campeonato de Rental
Kart, que vem crescendo mês
a mês, e que neste fim de se-
mana (19) abre a sua segunda
temporada, a partir das 19h30,
no Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP), com a realiza-
ção de quatro provas.

“O Grakar procura buscar
os pontos positivos de ou-
tros campeonatos e interna-
l izar” ,  expl ica  Wander ley
Borges, fundador e organiza-
dor do grupo.

O campeonato terá dez eta-
pas, todas aos sábados no Kar-
tódromo Granja Viana, e divi-
dindo as baterias pela média de
pontos dos pilotos. Todos os

karts são sorteados e os pilo-
tos são lastreados em 90 qui-

los, com conferência dos sete
primeiros colocados após cada

prova. E as etapas são transmi-
tidas ao vivo pelo Instagran Kart
Amador SP.

Confira o calendário das
etapas da Grakar no Kartódro-
mo Granja Viana:

19/02 – 19h30; 02/04 –
19h30; 14/05 – 20h30; 11/06
- 19h30; 09/07 – 19h30; 06/08
– 18h30; 03/09 – 19h00; 29/
10 – 19h30; 12/11 – 19h30;
17/12 – 16h30.

A Grakar conta com o apoio
de Cervejaria Paulistânia, Er-
dinger, Construtora Verga An-
tonio Ltda, SM Competition,
HarderThan, Montevérgine,
DKR Luvas, Meg Star, Maça-
randuba Motors, Kart Amador
SP, Liv Confeitaria, RG Solu-
ções Digitais.
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Kartismo: Pablo Hattori inicia busca pelo
título da Copa Goiás e Campeonato Goiano

O “Japa Voador de Goiás” foi vice-campeão nos dois certames em 2021

Pablo Hattori está animado com o início dos campeonatos em

Goiás

Atual vice-campeão do Cam-
peonato Goiano, Copa Goiás e
Copa Centro-Oeste de Kart, o
piloto Pablo Hattori (Sprayer-
com) vai iniciar neste sábado
(19) a sua caminhada rumo aos
títulos máximos da temporada
na categoria Cadete. A primei-
ra etapa dos certames será rea-
lizada no Kartódromo Ricardo
Santos, anexo ao Autódromo de
Goiânia (GO).

“Estou animado com o iní-
cio do Campeonato Goiano e
da Copa Goiás. Tenho boas ex-
pectativas de andar na frente,
vencer vai depender de muitas
coisas, porque tenho amigos
que também estão evoluindo
bastante”, comentou o ‘Japa

Voador de Goiás’, como o ga-
roto de 10 anos de idade já é
conhecido nos principais kar-
tódromos do país. Para alcan-
çar os melhores resultados em
2022, Pablo Hattori continua-
rá com o mesmo pacote técni-
co e com assistência mecânica
da experiente Dudu Racing.

O Campeonato Goiano será
composto de oito etapas em for-
mato de rodada dupla, com uma
tomada de tempos de 7 minutos,
seguido de duas provas de 14
voltas, com pontuação separada.
As quatro primeiras etapas serão
válidas também pela Copa Goi-
ás, enquanto as quatro últimas
pontuam também pela Copa Cen-
tro-Oeste.
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Funvic Educacoin Natal enfrenta
o Apan/Eleva no domingo

Funvic Educacoin Natal

Com quatro vitórias nos seis
últimos jogos, uma delas sobre
o líder Fiat/Gerdau/Minas, o
Funvic Educacoin Natal vai a
Blumenau (SC) neste domingo,
dia 20, para mais um importan-
te desafio pela Superliga 21/22.
O time potiguar, sétimo coloca-
do com 23 pontos, enfrentará
o Apan/Eleva, quarto colocado,
a partir das 21h, no Ginásio
Galegão, em busca da manu-
tenção da boa fase neste retur-
no da competição. A partida
terá transmissão ao vivo pelo
Canal SporTV2.

Depois de uma sequência
apertada de jogos, o time con-
seguiu ter uma folga nesta se-
mana, possibilitando importan-
tes treinos para se preparar e
acertar os detalhes para os pró-
ximos compromissos. Isso, sem
dúvida, será fundamental para a
meta de seguir com o bom mo-
mento, mas o grupo tem cons-
ciência que não terá vida fácil.

O técnico interino, Adalber-
to Fragoso, ressalta justamente
a força do adversário de domin-
go. “Estamos animados com o
jogo, mas sabemos que não será
nada fácil. A equipe de Blume-
nau tem apresentado um bom
volume de jogo, por isso está
entre os quatro melhores neste
momento, e ainda jogará em
casa, com o apoio da torcida”,
diz. “Temos o pé no chão e a
cabeça no lugar. Estamos numa
crescente importante e vamos
colocar em prática tudo que foi
treinado e estudado. Tenho cer-
teza que os atletas farão o má-
ximo para obter mais um resul-
tado expressivo na competição”,
completa.

O Funvic Educacoin Natal
completará, no domingo, sua sé-
tima partida no returno. Após o
jogo em Santa Catarina, a quar-
to colocado no último mundial
de clubes, terá mais quatro con-
frontos. No dia 23 receberá o

Vedacit Vôlei Guarulhos. Já no
dia 6 de março jogará contra o
Farma Conde São José, em São
José dos Campos. Dia 12 de
março voltará a jogar em casa,
desta vez contra o Vôlei Rena-
ta. O Funvic Educacoin Natal fe-
chará sua participação na fase

classificatório no dia 19 diante
do Montes Claro/América Vô-
lei, em Minas Gerais.

A provável equipe que co-
meçará jogando em Blumenau
terá Índio, Elian, Pat, Brito,
Fábio, Gabriel, além do líbero
Thales.
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Atibaia sedia a
oitava edição do
Duelo de Motos

A maior competição de Estilo Livre do país reunirá dez
pilotos e voltará a receber público. A final terá transmis-
são ao vivo pela Globo, dentro do Esporte Espetacular
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Duelo de Motos 2022

do por cinco juízes, que con-
sideram cinco critérios: va-
riedade, execução, uso da
pista, energia e estilo.

Uma das novidades da
edição de 2022 será a pre-
sença de público, o que não
aconteceu no ano passado
em razão das restrições da
pandemia. Este ano ela esta-
rá de volta, mas seguindo
uma série de protocolos de
segurança. O evento será fe-
chado com controle de aces-
so – a entrada será um quilo
de alimento não perecível
destinado ao Fundo Social de
Atibaia – e será permito so-
mente 70% da capacidade
total do local.

Também será exigida a
apresentação do comprovan-
te de vacinação Covid com a
2° dose e um documento
com foto, o uso de máscara
e será disponibilizado álco-
ol em gel em diversos pon-
tos da arena. Ainda será proi-
bida a entrada com coolers
com bebidas e alimentos,
exceto água.

Fred Kyrillos venceu em
2021, quando a competição
foi disputada em uma pista
mais curta, mas nem por isso
menos desafiadora. Na final,
ele bateu o chileno Javier Vi-
llegas, que na última volta
acabou caindo e ficando com
o vice pela segunda vez se-
guida. E o brasileiro garan-
tiu o tricampeonato do Due-
lo de Motos.

O Duelo de Motos 2022
tem organização e realização
da Esporte Multiplataforma,
com patrocínio de Monster
Energy Drink, Dorflex, Ma-
gazine Torra, Pixbet e apoio
especial da Prefeitura da Es-
tância de Atibaia, por meio
das Secretarias de Turismo e
de Esporte e Lazer.

Thiago Braz conquista prata na França
Atleta paulista, campeão olímpico no Rio-2016 e bronze nos Jogos de Tóquio-2021 no salto com vara, terminou em segundo lugar no Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, em Lievin.
Ele saltou 5,81 m, melhor marca da temporada

O campeão olímpico Thia-
go Braz conquistou a medalha
de prata na prova do salto com
vara do Meeting Hauts-de-
France Pas-de-Calais, em Lie-
vin, na França, válido pela sé-

rie ouro do World Athletics In-
door Tour 2022, disputada na
Arena Stade Couvert.

Ouro no Rio-2016 e bron-
ze nos Jogos de Tóquio-2021,
Thiago obteve 5,81 m, a me-

lhor marca do ano, passando
de primeira, depois de supe-
rar 5,51 m, 5,61 m e 5,71 m.
Ainda tentou 5,91 m, mas fa-
lhou nas três tentativas a que
teve direito.

O campeão foi o norte-
americano Cristopher Nilsen,
com 5,91 m. O holandês Men-
no Vloon ficou na terceira co-
locação, também com 5,81 m,
mas perdendo para o brasilei-

ro nos critérios de desempate.
Thiago Braz estava treinan-

do no Brasil com Elson Miran-
da e voltou a treinar na Itália
com o ucraniano Vitaly Petrov
no dia 5 de janeiro.

A NewOn é patrocinadora
do atletismo brasileiro para a
saúde integral dos atletas e
apoio às competições. As Lo-
terias Caixa são a patrocinadora
máster do atletismo brasileiro.
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Renault Kwid 2023 chega renovado
O Renault Kwid, compacto que inovou o

segmento de entrada com design SUV, mai-
or porta-malas da categoria, baixo consumo
de combustível e único com quatro airbags
de série em todas as versões, chega à linha
2023 mantendo todas essas características e
com evoluções em design e tecnologia.

Completamente renovado, o design en-
fatiza ainda mais o espírito SUV com uma
nova identidade visual. A dianteira traz novo
para-choque mais imponente, luzes de circu-
lação diurna (DRL) em LED em todas as
versões – inéditas na categoria –, faróis de
parábola dupla na parte inferior, grade fron-
tal esculpida com inserções cromadas ou cin-
za, dependendo da versão, e parte inferior do
para-choque na cor preta reforçando as ca-
racterísticas SUV.

Na traseira, as novidades são o para-cho-
que e as lanternas em LED. Na linha 2023, o
consumidor passa a ter a opção de teto bíton
na versão Intense, e rodas de liga leve dia-
mantadas de série nas versões Intense com
teto bíton e Outsider.

No interior, o painel de instrumentos ago-
ra tem mostradores em LED. Todo o painel
central tem novo acabamento, com detalhes
cromados e na cor preta brilhante ou cinza
Cassiopée, dependendo da versão, nos aera-
dores das saídas de ar, na moldura do novo
sistema multimídia Media Evolution, nas por-
tas e na manopla do câmbio. A versão Outsi-
der ganha ainda acabamento exclusivo na cor
verde Citron nas costuras dos bancos e da
coifa do câmbio.

O Kwid continua se destacando pela boa
altura do solo (185 mm) e os ângulos de en-
trada (24,1°) e de saída (41,7°), que já eram
dignos do segmento SUV e ficaram ainda
maiores. O veículo tem ainda o maior espa-
ço interno e o maior porta-malas da catego-
ria (290 litros).

O veículo da Renault, que já era “best-
in-class” em consumo de combustível entre
os veículos compactos de entrada, está 5%
mais econômico no ciclo urbano com etanol
no tanque, registrando 10,8 km/l, e 3% mais
econômico com gasolina, fazendo 15,3 km/l,
segundo o Inmetro.

Uma das tecnologias aplicadas para a
redução do consumo de combustível é a ado-
ção do sistema Start&Stop, que desliga o
automóvel automaticamente em semáforo ou
outras paradas prolongadas. Este moderno
sistema, muito comum em carros topo de
gama, garante uma economia de até 5% de
combustível no trânsito urbano.

Outras tecnologias aliadas ao consumo
de combustível foram a adoção do sistema
ESM (Energy Smart Management) de rege-
neração de energia, do sistema de monitora-
mento da pressão dos pneus (TPMS), além
de pneus verdes, que têm 20% a menos de
resistência de rolagem, reduzindo o consumo
de combustível e, consequentemente, a emis-
são de CO2.

Além de mais econômico, o motor tem
um desempenho ainda melhor. O moderno
propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficien-
cy), com três cilindros, 12 válvulas, duplo
comando de válvulas (DOHC) e bloco em
alumínio, agora rende 71 cv de potência com
etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O
torque também teve melhoria: 10,0 kgfm com
etanol e 9,4 kgfm com gasolina, garantindo
boas acelerações e retomadas.

O Kwid, que desde o seu lançamento é
uma referência em segurança no segmento
por trazer de série em todas as versões qua-
tro airbags (dois frontais e dois laterais), agora
oferece também controle eletrônico de esta-
bilidade (ESP), assistente de partida em ram-
pas (HSA) e aviso de cintos de segurança
não afivelados para todos os ocupantes do
banco traseiro.

Para facilitar a vida a bordo, a nova cen-
tral multimídia Media Evolution traz mais tec-
nologia e conectividade ao condutor. Com
uma nova tela maior, agora de 8", capacitiva
e com interface simples e intuitiva, a central
oferece espelhamento para celulares com
Android Auto e Apple CarPlay, permitindo
usar, por exemplo, Spotify, Waze e Whatsa-
pp na tela do multimídia, e botão “push to
talk”, além do sistema Driving eco2, que de-
tecta o modo de condução do motorista e
fornece dicas facilmente aplicáveis que po-
dem resultar em uma economia de combus-
tível de até 20%. Uma novidade aqui é o in-
dicador de temperatura externa.

O Kwid oferece três versões de acaba-
mento: Zen, Intense e Outsider. Além das
cores vermelho Fogo, branco Glacier, prata
Étoile e preto Nacré, o veículo estreia a car-
roceria azul Iron nas versões Intense (com
ou sem pintura bíton) e Outsider.

Seguindo a inovação e responsabilidade

ambiental, características da marca, o Kwid
terá ainda em 2022 a versão E-TECH, 100%
elétrica.

Design único
O visual imponente do Renault Kwid 2023

apresenta atributos vindos do mundo dos
SUVs, como as caixas de rodas mais largas,
distância do solo maior (185 mm com o veí-
culo vazio) e um capô esculpido com vincos
bem marcados. A versão Outsider traz ainda
barras de teto, protetor da parte inferior fron-
tal da carroceria reforçado e protetor da parte
traseira da carroceria, que ressaltam ainda
mais a robustez do veículo

A dianteira ostenta uma personalidade
forte com um capô com vincos bem acentu-
ados, um grande para-choque, além de um
conjunto óptico separado com luzes de cir-
culação diurna (DRL) em LED na parte su-
perior de série para todas as versões, que se
prolongam até a grade fechando o conjunto
visual com inserções cromadas ou pintadas
na cor cinza, dependendo da versão. Posici-
onados abaixo do DRL, os inéditos faróis de
dupla parábola no segmento garantem mais
eficiência luminosa e segurança. E o para-
choque inferior na cor preta reforça ainda
mais o espírito SUV.

A parte alta da traseira remete à voca-
ção urbana do Kwid, com lanternas com a
nova identidade luminosa em LED, únicas na
categoria. Já a parte de baixo é dotada de
atributos de segurança dignos de um SUV: o
robusto para-choque traseiro agora traz os
refletores integrados, melhorando a visibili-
dade e reforçando a segurança. A versão
Outsider traz ainda um protetor de carroce-
ria (skis frontais e traseiros) pintado na cor
cinza. Com perfil imponente e robusto, o
Kwid expressa modernidade e dá a impres-
são de ser maior que os seus 3.680 m de

comprimento. As versões Intense com teto
bíton e Outsider passam a vir de série com
rodas de liga leve de 14 polegadas diamanta-
das em duas cores. A versão Intense traz novo
desenho de calota com a inédita tecnologia
Flexwheel bíton.

A pintura bíton oferece originalidade e
personalização. O teto preto é oferecido
como opcional na versão Intense.

O design interior do Kwid é coerente com
o estilo exterior do modelo, oferecendo um
habitáculo moderno e que atende as necessi-
dades dos consumidores.  O painel de instru-
mentos passa a vir com mostradores em
LED, sendo de melhor visualização, mais pre-
ciso e tecnológico.

A parte superior do painel foi reformula-
da, trazendo novo acabamento e melhoria na
qualidade dos materiais. As saídas de ar la-
terais agora contam com anéis adicionais na
cor preta brilhante ou cinza Cassiopée, de-
pendendo da versão. O multimídia Media
Evolution também ganhou moldura em preto
brilhante com inserções cromadas na hori-
zontal. Dando mais modernidade, a manopla
do câmbio agora traz detalhe em preto bri-
lhante e anel cromado nas versões Intense e
Outsider.

Na versão Intense os bancos têm novo
tecido com detalhes na cor azul nas laterais
e no bordado central do encosto. Já na ver-
são Outsider, as costuras da coifa do câmbio
e dos bancos, além de detalhes, são da cor
verde Citron.

 Espaço Interno e economia
Com visual moderno, o interior do Kwid

mantém o ótimo espaço interno. Com 2.423
mm de entre-eixos, o espaço para quem via-
ja atrás é bastante confortável. Quem senta
no banco traseiro, por exemplo, tem o maior
espaço para os joelhos do segmento. O mes-
mo ocorre com o compartimento de baga-
gem, que acomoda 290 litros e é o maior da
categoria. Com banco rebatível chega até
1.100 litros.

A posição de dirigir elevada garante para
o motorista uma impressão de segurança no
trânsito. Além disso com maior altura da
cabine o Kwid assegura ainda mais confor-
to.

O Kwid é o carro com o menor consu-
mo de combustível do segmento tanto em uso
urbano como rodoviário. Na cidade, faz 15,3
km/l com gasolina e 10,8 km/l com etanol.
Na estrada, 15,7 km/l com gasolina e 11 km/
l com etanol, segundo dados do Inmetro.

Uma das tecnologias aplicadas para a
redução do consumo de combustível é a ado-
ção do sistema Start&Stop, que desliga o
automóvel automaticamente em semáforo ou
outras paradas prolongadas. Este moderno
sistema, muito comum em carros topo de
gama, garante uma economia de até 5% de
combustível no trânsito urbano.

Outra tecnologia aliada ao consumo de
combustível foi a adoção do sistema ESM

(Energy Smart Management) de regenera-
ção, que tem funcionamento simples e efici-
ente: durante a desaceleração do carro, quan-
do o motorista retira o pé do acelerador, o
motor continua girando sem consumir com-
bustível. Nesse momento, o alternador auto-
maticamente passa a recuperar energia e
enviá-la para a bateria, que aumenta sua carga
sem consumo de combustível. Durante a ace-
leração, o alternador não precisa “roubar”
energia do motor para enviar à bateria, já que
houve a carga na desaceleração. Esse siste-
ma garante um consumo até 2% menor.

As inclusões do sistema de monitoramen-
to da pressão dos pneus (TPMS), por meio
de um sinal luminoso no painel, e dos pneus
verdes, que têm 20% a menos de resistência
de rolagem, também contribuem para a re-
dução do consumo de combustível e da emis-
são de CO2.

Além de mais econômico, o motor tem
um desempenho ainda melhor, com a adoção
de sensor de fase do comando de válvulas,
nova central eletrônica e nova calibração. O
Kwid traz o moderno motor 1.0 SCe (Smart
Control Efficiency) com três cilindros, 12
válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC)
e bloco em alumínio, que agora rende 71 cv
com etanol e 68 cv com gasolina a 5.500 rpm.
O torque também teve melhoria, passando a
10,0 kfgm com etanol, e 9,4 kgfm a 4.250
rpm com gasolina, garantindo uma dirigibili-
dade ágil com ótimas respostas.

A direção elétrica é de série em todas as
versões e, além de facilitar as manobras, tam-
bém ajuda a reduzir o consumo e as emis-
sões, já que exige menos o motor do que os
sistemas hidráulicos.

Segurança e tecnologia
Em todas as versões, o modelo traz de

série controle eletrônico de estabilidade
(ESP), assistente de partida em rampas
(HSA) e aviso dos cintos de segurança não
afivelados para todas as posições do banco
traseiro, além dos quatro airbags (dois fron-
tais e dois laterais), exclusivos na categoria,
e de duas fixações Isofix para cadeirinhas
infantis, item fundamental para a segurança
das crianças.

A nova central multimídia Media Evo-
lution traz mais tecnologia e conectividade
ao condutor. A tela ficou maior, agora é de
8’’, com interface simples e intuitiva, a cen-
tral oferece espelhamento para celular
por meio do Android Auto e Apple Car-
Play e botão “push to talk”, que facili-
ta a vida a bordo com segurança, além
de sistema Driving eco2, que detecta o
modo de condução do motorista e for-
nece dicas facilmente aplicáveis que
podem resultar em uma economia de
combustível de até 20%. Outras novi-
dades da central multimídia ficam por
conta do indicador de temperatura ex-
terna e do comando de áudio satélite
na coluna de direção.

A Citroën anuncia bônus e condições
especiais até o fim de fevereiro, para adqui-
rir o utilitário esportivo C4 Cactus a pronta
entrega, a partir de R$96.990 na versão Live
Auto. Durante o período, a marca ainda oferta
as versões X-Series ou Feel Aut do SUV zero
km por R$101.990 e Feel Pack por R$
106.990.

As vantagens também foram estendidas
às formas de pagamento. Quem comprar um
veículo terá a opção de pagar a primeira par-
cela somente para junho de 2022 ou de uma
entrada a partir de 20%. Os descontos espe-
ciais também estarão disponíveis para a gama

Importados

A Porsche está lançando a nova Plati-
num Edition dos modelos Cayenne. Esta edi-
ção especial do SUV é caracterizada pelos
exclusivos elementos de design harmoniza-
dos com acabamento de cetim Platinum. Os
modelos Platinum contam também com uma
gama superior de itens de série.

A exclusiva e refinada aparência do
Cayenne Platinum Edition é caracterizada por
inúmeros detalhes específicos do modelo em
um acabamento acetinado Platinum. As in-
serções da entrada de ar na grade dianteira,
a inscrição Porsche integrada na lanterna tra-
seira, a indicação do modelo na tampa tra-
seira e as rodas de série RS Spyder Design
de 21 polegadas são todas pintadas nessa cor.
As saídas do escapamento e os vidros escu-
recidos realçam ainda mais a elegância e o
visual esportivo dessa série especial.

No interior com design elegante, cintos
de segurança na cor Giz e as soleiras das
portas com o logotipo ‘Platinum Edition’ adi-
cionam um toque especial, assim como o pa-
cote de interior em alumínio texturizado e os
acabamentos prateados.

Entre os itens de série adicionais, o
Cayenne Platinum Edition traz o sistema de
som ambiente Bose, o escudo Porsche nos

O exclusivo Cayenne
Platinum Edition

apoios de cabeça dianteiros e traseiros e re-
lógio analógico no painel. A Porsche Exclusi-
ve Manufaktur também oferece diversas
opções de personalização para o interior e
exterior – entre pequenas e grandes modifi-
cações.

O Cayenne Platinum Edition já está dis-
ponível para pré-vendas no Brasil. O Cayen-

ne E-Hybrid Platinum Edition tem preço pú-
blico sugerido de R$ 629.000 e o Cayenne
E-Hybrid Coupé Platinum Edition tem preço
público sugerido de R$ 659.000. Ambos con-
tam com motor V6 3.0L turbo de 340 cv com-
binado à um motor elétrico de até 136 cv. A
potência combinada do sistema é de 462 cv.

Ram confirma picape 3500
A Ram 3500 será o terceiro modelo da

única marca premium de picapes do Brasil.
A novidade que chegará nos próximos me-
ses vai entregar ainda mais força e capaci-
dade, para se tornar o novo ápice na linha
das caminhonetes mais desejadas do país.

A 3500 representará a inclusão no mer-
cado brasileiro de um segundo modelo inédi-
to da Ram em menos de um ano, depois da
chegada da 1500 Rebel nas concessionárias
em abril passado.

Equipada com motor turbo diesel Cum-
mins de 377 cv de potência e 1.150 Nm de
torque (12 cv e 65 Nm a mais do que na Ram
2500), a nova picape poderá carregar 1.752
kg e rebocar até 9.021 kg, números inigualá-
veis no Brasil. Na comparação com a 2500,
são 664 kg e 1.160 kg a mais nas capacida-
des de carga e reboque, respectivamente.
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Motos

Triumph inaugura
concessionária

Descontos especiais para
C4 Cactus em fevereiro

de utilitários das famílias Jumpy e Jumper.
O C4 Cactus conta em todas as versões

com um extenso pacote de conforto e tecno-
logia como: central multimídia de 7" com co-
nectividade Apple Car Play e Android Auto,
assistente de partida em rampa (Hill Assist),
piloto automático, cluster 100% digital, luzes
diurnas em LED, câmera de ré, vidros elétri-
cos One Touch com função antiesmagamen-
to, barras longitudinais integradas ao teto, fun-
ção Eco e Sport e muitos mais.

Os clientes interessados devem conferir
mais detalhes sobre as condições para cada
modelo no site: https://www.citroen.com.br/

A Triumph inaugurou na capital paulista a
sua segunda concessionária em padrão de
excelência New Triumph World Black – a
nova Autostar. Localizada na Zona Oeste da
cidade, a Autostar faz parte das 21 concessi-
onárias da empresa no país e representa um
marco muito importante para a Triumph.

Com ela, todas as concessionárias da
fabricante no Brasil seguem o padrão New
Triumph World Black (NTWB) – um mode-
lo de atendimento e identidade visual que tem
como pilar oferecer um serviço premium aos

clientes em todas as etapas da sua jornada
dentro da marca, o que inclui a venda das
motocicletas, roupas e acessórios, pós-ven-
das e oficina completa.

Para comemorar esse importante mar-
co, no dia da inauguração a concessionária
exibiu pela primeira vez no Brasil a Nova Ti-
ger 1200 na versão Rally Explorer, com tan-
que de 30 litros.

A nova concessionária está na Avenida
Marquês de São Vicente, 1589, telefone (11)
2663-8181.


