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Joe Biden anuncia maior sanção
econômica da história à Rússia

Clima Econômico do Brasil é o pior
entre dez países latinos, diz FGV
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Brasil está preparado para impactos
econômicos da guerra, diz Tesouro

Itamaraty prepara retirada
de brasileiros que estão

na Ucrânia
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,12
Venda:       5,12

Turismo
Compra:   5,06
Venda:       5,30

Compra:   5,72
Venda:       5,73

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

19º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

O alto volume de reservas
internacionais e as poucas dí-
vidas em dólar tornam o Bra-
sil preparado para enfrentar a
volatilidade dos mercados fi-
nanceiros ao conflito entre
Rússia e Ucrânia, disse na
quinta-feira (24) o secretário
do Tesouro Nacional, Paulo
Valle. Segundo o secretário,
ainda é cedo para pensar em
leilões extraordinários da dívi-
da pública para segurar o mer-
cado.

No fim da tarde da quinta-
feira, a bolsa caiu cerca de
1,5%, depois de recuar mais
de 2% durante o dia. O dólar
comercial, que na quarta-feira
(23) tinha fechado em R$ 5,

estava sendo vendido a R$
5,10, depois de atingir R$ 5,15
por volta das 15h.

“É importante lembrar a
posição em que o Brasil se en-
contra. Em termos de dívida
pública, estamos em situação
muito confortável. A gente tem
só 5% da dívida em dívida ex-
terna e a participação do es-
trangeiro [na dívida interna] no
Brasil é de pouco mais de 10%.
A gente tem 100% da necessi-
dade de financiamento de 2022
em caixa. A gente tem mais de
US$ 350 bilhões de reserva in-
ternacional. O Brasil está bem
estruturado para alguma
volatilidade internacional”, afir-
mou Valle.               Página 3
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O Ministério das Relações
Exteriores (MRE) informou na

quinta-feira (24) que está prepa-
rando um plano de evacuação dos

brasileiros que estão na Ucrânia.
O país do leste europeu come-
çou a ser invadido por forças mi-
litares da Rússia durante a ma-
drugada. Estima-se que a comu-
nidade brasileira seja de aproxi-
madamente 500 pessoas.

Ainda não há data nem locais
definidos para a retirada dos bra-
sileiros. Por conta do fechamen-
to do espaço aéreo, a evacuação
será feita exclusivamente por via
terrestre.

“O local e o momento em
que os brasileiros serão chama-
dos a se concentrar, para fins de
evacuação, serão amplamente
difundidos pela embaixada, por
meio de seus canais de comuni-
cação com a comunidade brasi-
leira.                               Página 8

Embaixada da
Ucrânia diz que

invasão põe
em risco a

ordem mundial
Em comunicado divulgado na

quinta-feira (24), a Embaixada da
Ucrânia no Brasil afirma que a
invasão russa no país é um ato de
guerra e tem como objetivo des-
truir o estado ucraniano, tomar o
território à força e estabelecer o
controle da ocupação.

A nota diz ainda que o con-
flito é um ataque à soberania e
integridade territorial da Ucrâ-
nia, uma grave violação da Car-
ta das Nações Unidas e das
normas e princípios fundamen-
tais do Direito Internacional.

“A Ucrânia apela à comu-
nidade internacional para que
aja imediatamente. Somente
passos unidos e decisivos po-
dem parar a agressão de Vla-
dimir Putin contra a Ucrânia.
Nossos parceiros devem ativar
imediatamente um pacote de
novas sanções. Apelamos tam-
bém às capitais amigas, para
que continuem fortalecendo as
capacidades de defesa de nos-
so Estado, fornecendo armas
e equipamentos militares. A
nossa resposta conjunta depen-
de agora não só da segurança
dos cidadãos ucranianos, mas
também da segurança dos ci-
dadãos em toda a Europa e do
futuro da ordem mundial”, diz
a nota. (Agencia Brasil)

Chanceler
alemão alerta

para que o
conflito na

Ucrânia não
se espalhe

O Ocidente empregará to-
dos os recursos disponíveis
para garantir que o conflito na
Ucrânia não se espalhe para
outros países da Europa, disse
o chanceler alemão, Olaf
Scholz, em um discurso tele-
visionado para a nação na quin-
ta-feira (24).             Página 3

O Governador João Doria
deu início, na quinta-feira
(24), às obras do BRT-ABC,
sistema rápido de ônibus elé-
tricos que conectará a região
do Grande ABC à capital. O
novo modal de transporte me-
tropolitano receberá investi-
mento de R$ 860 milhões, ex-
clusivamente pela iniciativa
privada, e prevê a implantação

SP inicia construção do
 BRT  com investimento de

R$ 860 milhões
de um total de 20 estações. A
obra beneficiará cerca de 173
mil passageiros por dia que vão
percorrer o trajeto entre São
Bernardo do Campo e São Paulo
em até 40 minutos.

“Estamos dando início às
obras do BRT do ABC e 100%
com investimento privado,
sem custo para os cofres pú-
blicos.                         Página 2

Esporte

Brasil comemora bicampeonato
sul-americano indoor
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Rafael Pereira e Gabriel Constantino

O Brasil comemorou o tí-
tulo de bicampeão sul-ameri-
cano indoor de atletismo na
cidade boliviana de Cochabam-
ba, no domingo (20). Ganhou
o título da 2ª edição do torneio
ao somar 159 pontos - tam-
bém levou o título no mascu-
lino, com 89 pontos, e no fe-
minino, com 70 pontos. A Bo-
lívia, país-sede - que tem a úni-
ca pista coberta oficial certi-
ficada pela World Atlhetics na
América do Sul - foi vice-cam-
peã, com 106 pontos, seguida
da Venezuela, com 64.

A seleção brasileira, que
levou uma equipe completa,
com dois atletas por prova e
gênero, ganhou 36 medalhas

(16 de ouro, 10 de prata e 10
de bronze), após dois dias de
disputas.

E na última etapa da compe-
tição teve resultados relevantes.
O mineiro Rafael Pereira (Clã
Delfos-MG) venceu os 60 m
com barreiras, com 7.58 - cor-
reu a marca - que é recorde sul-
americano - pela quarta vez na
temporada.

Outro recorde sul-americano
veio com o ouro de Darlan Ro-
mani no arremesso do peso, com
21,71 m - ratificou mais uma vez
o índice para o Mundial Indoor
de Belgrado, Sérvia, de 18 a 20
de março. 

O catarinense de Concórdia
melhorou o seu próprio recorde

anterior no arremesso do peso
indoor, que era de 21,37 m, ob-

tido em Birmigham, em 2018.
Também é o recordista do con-

tinente ao ar livre (22,61 m) e
vai para o seu terceiro Mundi-
al, em Belgrado, depois dos
quartos lugares em Portand-
2016 e Birmigham-2018.

Felipe Bardi (Sesi-SP) le-
vou o título sul-americano nos
60 m, em sua estreia numa
competição indoor, com 6.62,
marca que além de valer o ouro
foi índice para o Mundial Indo-
or - superou em um centésimo
os 6.63 fixados pela World
Atlhetics.

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

Brasileiros, Castro/Roldan, avançam
na liderança dos UTVs no SARR

Ainda que as condições
climáticas ruins e o piso en-
charcado com muita lama e
poças tenham dificultado o
dia dos competidores duran-
te a 6ª etapa do South Ameri-
can Rally Race (SARR), Car-
los de Castro Neto/Lourival
Roldan #256 conquistaram
mais um bom resultado e
avançam na liderança na cate-
goria T3.2, com 37m18s de
vantagem e, ainda, estão no Top
5 da geral entre os UTVs. A du-
pla da Território Motorsport
completou a etapa entre as ci-
dades de 25 de Mayo e Villa
Regina na 2ª posição em
4h54m59s. Vale lembrar que os
brasileiros venceram as 2ª , 3ª

 e 4ª  etapas do rali na catego-
ria, sendo que a 5º etapa foi can-
celada devido às fortes chuvas.

“Apesar da lama, água e mui-
to frio que judiaram da gente, a
prova foi divertida como boa di-
versidade de pisos e consegui-
mos mais um resultado positi-
vo. O importante é seguimos na
liderança”, diz Castro, piloto de
Campo Grande (MS), que es-
treia no SARR.

Já na categoria T3.1, Edu
Piano/Solon Mendes #207 dri-
blaram várias adversidades de-
vido ao excesso de água e com-
pletaram mais uma dura etapa,
desta vez, em 17º. Na classifi-
cação acumulada do rali a dupla
está em 12º e pelo Campeonato

Sul-Americano de Rally ocu-
pam a 7ª posição, após a 6ª eta-
pa. Piano/Mendes são os únicos
brasileiros na T3.1 na disputa
pelo Sul-Americano.

A dupla argentina Nazareno
López/Ricardo Torlaschi
#227 enfrentou problemas tam-
bém mas conseguiu completar
em 21º na T3.1. No acumulado
estão na 16ª posição na T3.1 e
pelo Sul-Americano de Rally
em 8º. “Dia muito difícil, o cor-
po do acelerador quebrou e ti-
vemos de andar mais de 50 km
com uma chave de fenda para
travar a borboleta do acelerador.
Mas conseguirmos completar
mais uma etapa e seguir neste
rali de situações complexas.

Essas dificuldades nos fortale-
cem cada vez mais para o próxi-
mo dia com mais força e vonta-
de”, ressalta o navegador Torlas-
chi, de Mendoza.

A dupla goiana Lélio Júni-
or/Weberth Moreira #259,
por imprevistos alheios à pro-
va, teve de retornar ao Brasil e
não poderá completar o restan-
te do SARR. O piloto Lélio Jú-
nior ressaltou que foi uma ex-
periência incrível ter partici-
pado da competição, elogiou o
nível técnico e, sobretudo, por
acelerar o UTV, preparado pela
equipe, em terrenos bem dife-
rentes do que está acostuma-
do a fazer rali no Brasil e, ago-
ra, a dupla se prepara para o iní-

cio da temporada de Rally
Cross Country.

Restam mais três etapas
para o final do SARR, cuja
chegada acontece em Viedma
(Rio Negro), neste sábado, 26.
Resultados completos da pro-
va no https://
www.sarr2022.com/resulta-
dos-2022/

A Território Motorsport,
com sede em Tatuí (SP), con-
ta com patrocínio da General
Tire e Garrett. Mais
informações: www.territoriomotorsport.com.br,
F a c e b o o k :
@territoriomotorsport4x4,
Instagram: @territoriomo-
torsport e Twitter
@territorio4x4

Superávit primário bate
recorde e totaliza R$ 76,5 bi

em janeiro
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SP inicia construção do BRT  com
investimento de R$ 860 milhões
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O Governador João Doria
deu início, na quinta-feira (24),
às obras do BRT-ABC, sistema
rápido de ônibus elétricos que
conectará a região do Grande
ABC à capital. O novo modal de
transporte metropolitano rece-
berá investimento de R$ 860
milhões, exclusivamente pela
iniciativa privada, e prevê a im-
plantação de um total de 20 es-
tações. A obra beneficiará cerca
de 173 mil passageiros por dia
que vão percorrer o trajeto en-
tre São Bernardo do Campo e
São Paulo em até 40 minutos.

“Estamos dando início às
obras do BRT do ABC e 100%
com investimento privado, sem
custo para os cofres públicos.
Um projeto grandioso com in-
vestimento de R$ 860 milhões.
São 18 quilômetros percorridos

por um corredor com estações
modernas e climatizadas. Segu-
rança e agilidade para melhorar
a qualidade de vida da população,
não apenas de São Bernardo mas
de todos que precisam do trans-
porte coletivo com melhor qua-
lidade, conforto e segurança”,
disse Doria.

O BRT-ABC percorrerá um
corredor exclusivo com 17,3
km de extensão, entre o centro
de São Bernardo do Campo e a
capital. O trajeto passa pelos
municípios de Santo André e São
Caetano do Sul e inclui paradas
nos terminais Tamanduateí e Sa-
comã, ambos em São Paulo.

A previsão é de que o trecho
inicial entre em funcionamento
ainda em 2022 e a operação
completa deverá ocorrer em
2023. As obras serão iniciadas

com a readequação e moderni-
zação do Terminal Metropolita-
no São Bernardo do Campo. O
BRT será gerenciado pela
EMTU-Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos e im-
plantado e operado pela empre-
sa concessionária Next Mobili-
dade.

“Hoje tenho grande prazer
em participar de mais uma en-
trega nessa gestão, seguindo o
compromisso do Governo do
Estado de trazer inovação ao
transporte público de São Pau-
lo. O BRT possibilitará melhor
conexão das cidades do ABC ao
sistema metroferroviário, ofe-
recendo ainda mais conforto e
comodidade no transporte inte-
restadual para os passageiros da
região”, destacou o Secretário
dos Transportes Metropolitanos,
Paulo Galli.

Com 20 estações de parada
e três terminais, o BRT-ABC
prevê uma frota de 82 ônibus
elétricos e articulados, com 23
metros, ar-condicionado, silen-
ciosos e não poluentes. A expec-
tativa é de que o percurso entre
o Terminal São Bernardo e o
Terminal Sacomã, na capital, seja

feito em 40 minutos na modali-
dade expressa.

Além do serviço expresso,
com menos paradas e velocida-
de média de 25 km/h, o passa-
geiro poderá escolher outras
duas opções: semi-expresso,
com percurso previsto de 43
minutos, e parador, de 52 minu-
tos. Semáforos inteligentes, fai-
xas exclusivas e pontos de ultra-
passagem entre os ônibus vão
permitir o deslocamento rápido
e seguro dos usuários.

As estações serão envidraça-
das, climatizadas e equipadas
com internet wi-fi e painéis que
mostrarão a previsão de chega-
da dos ônibus. A cobrança da ta-
rifa será feita nas estações para
evitar filas e diminuir o tempo
de parada, e o piso dos veículos
será em nível da plataforma, fa-
cilitando o embarque e desem-
barque.

A construção do BRT faz par-
te do pacote de investimentos
do sistema do transporte metro-
politano gerenciado pela EMTU
no ABC, a partir da prorrogação
por 25 anos do contrato de con-
cessão com a Metra, operadora
do Corredor Metropolitano

ABD. Serão investidos cerca de
R$ 237 milhões na reforma do
Corredor (São Mateus – Jaba-
quara).

A renovação da frota e a re-
organização do sistema estão
contempladas também no novo
modelo de concessão da região
pela Next Mobilidade que já as-
sumiu 78 linhas de ônibus. Em
agosto de 2021, 116 veículos
novos e mais modernos foram
entregues para operar no siste-
ma intermunicipal.

Habitação
Durante a visita a São Ber-

nardo do Campo, o Governador
João Doria autorizou convênio
para a construção de um conjun-
to habitacional com 236 aparta-
mentos em área doada pelo mu-
nicípio, na região denominada
Monte Sião. As obras serão exe-
cutadas pela CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano), empresa vin-
culada à Secretaria de Estado da
Habitação. O valor total do em-
preendimento será de R$ 42,4
milhões, dos quais R$ 35 mi-
lhões serão aportados pela
CDHU e R$ 7,4 milhões pelo

município.
O empreendimento terá duas

torres residenciais com 118 uni-
dades cada uma. Os apartamen-
tos terão 51,72 m² de área útil
com dois dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro e área de servi-
ço. O local do novo empreendi-
mento fica entre a Rodovia An-
chieta e o Rodoanel Mário Co-
vas. A demanda a ser atendida
pela CDHU será constituída por
famílias indicadas pela Prefei-
tura de São Bernardo do Cam-
po, oriundas da própria região
que passará por intervenções de
urbanização e recuperação am-
biental conduzidas pelo Progra-
ma Mananciais de âmbito muni-
cipal.

O financiamento das mora-
dias seguirá os critérios da
CDHU e as novas diretrizes da
Política Habitacional do Estado,
que preveem juros zero para fa-
mílias com renda mensal de até
cinco salários mínimos. Assim,
as famílias pagarão praticamen-
te o mesmo valor ao longo dos
30 anos de contrato, que sofre-
rá apenas a correção monetária
calculada pelo IPCA, o índice
oficial do IBGE.

Capital abre consulta pública para o Plano
Municipal de Desenvolvimento Econômico

A Prefeitura de São Paulo
prorrogou o período de consul-
ta pública do primeiro Plano
Municipal de Desenvolvimento
Econômico (PMDE) do muni-
cípio até 4 de março. O docu-
mento, lançado em 26 de janei-
ro e elaborado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo em parceria
com a sociedade civil, o setor
privado e as outras Pastas Mu-
nicipais, conta com 35 propos-
tas e 112 ações de curto, médio
e longo prazo que visam impul-
sionar a retomada econômica da
capital, além de promover um
desenvolvimento econômico
sustentável e inclusivo. O docu-
mento e a consulta pública po-
dem ser acessados pelo link:
www.negocios.prefeitura.sp.gov.br

O estudo identificou 10 se-
tores considerados estratégicos
para a cidade, que totalizavam
mais de 70% dos empregos da
Capital durante a pré-pandemia.
São eles: comércio e varejo;
economia verde e sustentabili-
dade; economia criativa; educa-
ção e qualificação; infraestrutu-
ra, mobilidade e construção; in-
dústria; saúde, esporte e qualida-
de de vida; serviços financeiros
e profissionais; tecnologia e ino-
vação; turismo e gastronomia.

“O PMDE tem como objeti-
vo pensar em ações que promo-
vam o desenvolvimento da cida-
de nos próximos dez anos. Se-
lecionamos setores que já são
muito fortes na capital com al-
tos índices de contratação de
mão de obra como comércio,
serviços e construção, mas tam-
bém alguns que têm um poten-
cial de crescimento enorme
como tecnologia, economia ver-
de e economia criativa”, expli-

ca a secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e
Turismo, Aline Cardoso. “A par-
ticipação da população é funda-
mental para que possamos de-
senvolver políticas públicas que
fortaleçam esses setores, pro-
movam a retomada econômica
da cidade e gere mais emprego,
renda e qualidade de vida para os
paulistanos”, complementa.

O PMDE começou a ser pro-
duzido em 2019, por meio de
estudos, levantamentos e encon-
tros participativos para conhecer
melhor as necessidades da popu-
lação e dos setores produtivos,
especialmente nas periferias.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e
Turismo criou Câmaras Temáticas
para estabelecer um diálogo per-
manente com o setor privado e a
sociedade civil. Dividida em 10
câmaras, que têm o título de cada
um dos setores estratégicos de São
Paulo, os encontros contam com
representantes de cada uma. Os
mais de 300 atores envolvidos nas
Câmaras debatem os problemas
enfrentados no por empresas e ins-
tituições e propõem ao poder pú-
blico municipal soluções conjun-
tas para promover a competiti-
vidade da cidade de São Paulo.

Além das sugestões recebi-
das do setor privado e da socie-
dade, que durante os últimos
dois anos viram a economia de
São Paulo ser impactada pela
crise causada pela pandemia do
coronavírus, a equipe do PMDE,
que conta com o apoio da Fun-
dação Instituto de Pesquisas
Econômicas – Fipe, analisou os
principais planejamentos da Pre-
feitura de São Paulo, como o
Plano Plurianual, o Plano Dire-
tor Estratégico, o Programa de

Metas, a Agenda 2030 e o Plano
de Ação Climática. O objetivo
dessa integração é ter um maior
impulsionamento do poder pú-
blico nas ações e diretrizes es-
truturantes para desenvolvimen-
to econômico da cidade no pós-
pandemia.

O resultado de todo esse tra-
balho está condensado no Plano
Municipal de Desenvolvimento
Econômico 2022-2032, docu-
mento que está dividido em 5
eixos, 15 diretrizes, 35 propos-
tas e 112 ações, que irão promo-
ver o crescimento econômico
de São Paulo.

O documento propõe a atua-
ção de todas as secretarias mu-
nicipais e órgãos públicos, para
que em conjunto com o setor
privado e a sociedade civil,
ocorra uma estratégia integrada
de desenvolvimento, identifi-
cando vocações regionais, ne-
cessidade de obras públicas, des-
burocratização, desestatização,
qualificação da mão de obra, be-
nefícios sociais, geração de ren-
da e promoção cultural.

Entre as ações propostas no
documento estão impulsionar o
turismo de compras na cidade,
posicionando São Paulo como o
maior centro comercial do país;
ampliar e fortalecer a qualifica-
ção profissional, buscando redu-
zir a defasagem de mão de obra;
implantar, ativar e impulsionar
distritos criativos, fortalecendo
as vocações vinculadas à econo-
mia criativa de cada região e; cri-
ar um selo municipal que incen-
tive e fomente a implementação
de práticas e ações de respon-
sabilidade social e ambiental.

Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico

Para acompanhar a execução
do PMDE e receber as suges-
tões debatidas nas Câmaras Te-
máticas, a Prefeitura instituiu o
Conselho Municipal de Desen-
volvimento Econômico. O
CMDE será composto por 20
membros, sendo 10 do poder
público e 10 da sociedade civil.
“Com esse canal de diálogo
aberto com o setor produtivo e
a sociedade, a Prefeitura espera
estar cada vez mais perto de
quem gera emprego e renda para
apoiar o crescimento da cidade”,
destaca Aline Cardoso.

Portal da Economia Pau-
listana

Outra novidade lançada pela
Prefeitura de São Paulo é um
portal destinado a investidores
estrangeiros e nacionais, em-
preendedores já estabelecidos
na Capital e pessoas que querem
abrir um negócio.

O portal, que conta com ver-
sões em inglês e espanhol, está
dividido em sete seções, onde o
usuário poderá solicitar abertu-
ra de empresa, atendimento es-
pecializado realizado pela equi-
pe da SP Negócios, informações
setoriais, territoriais e dados
estatísticos, além da legislação
e das políticas de incentivo exis-
tentes no município.

“A Prefeitura tem um cardá-
pio completo de produtos e ser-
viços destinados aos empreende-
dores, que é realizado por diver-
sos órgãos e empresas públicas.
O portal vem para unificar a in-
formação e ser a janela única do
empreendedor na cidade de São
Paulo”, afirma Aline Cardoso.

Para visitar o portal da eco-
nomia paulistana acesse
www.negocios.prefeitura.sp.gov.br

Início das obras de ampliação
 da Linha-15 Prata

O Vice-Governador Rodri-
go Garcia anunciou na quinta-
feira (24) o início das obras de
ampliação da Linha 15-Prata
do Metrô, que ligará a Vila
Prudente a Jacu-Pêssego. Esta
etapa deve ser concluída em
2025. Quando concluída, a Li-
nha 15-Prata terá 17,4 km de
extensão operacional, com 13
estações, dois pátios e duas su-
bestações de energia.

“O Governo de São Paulo
hoje tem feito um volume im-
portante de investimento em
mobilidade na capital. Temos
cinco linhas de metrô feitas ao
mesmo tempo, provavelmente
um dos maiores desembolsos
da história da Secretaria de
Transportes Metropolitanos no
sistema de metrô”, afirmou o
Vice-Governador.

Com o novo trecho e a con-
clusão da estação Ipiranga, será
possível transportar diariamen-
te cerca de 485 mil pessoas, fa-

cilitando o trajeto de quem via-
ja da zona leste com destino às
regiões da Paulista, sul e sudo-
este da capital e reduzindo o
tempo do trajeto em até 50%.

As estações Boa Esperança
e Jacu-Pêssego terão o padrão
estético das demais da Linha
15, com um conceito arquite-
tônico para interferir o mínimo
possível na paisagem local. Te-
rão o chamado “Telhado Verde”,
que cobre as lajes dos dois
acessos. O diferencial será a
parede verde, que contará com
um sistema de irrigação por
gotejamento e sistema de apro-
veitamento de água de chuva.

“Quando assumimos essa
linha, seis estações estavam
funcionando em operação re-
duzida. Agora já são 11 esta-
ções em pleno funcionamen-
to no horário comercial, ofe-
recendo o melhor serviço ao
cidadão”, disse o Secretário
dos Transportes Metropolita-

nos Paulo Galli.
Em toda a extensão da Li-

nha 15-Prata haverá ciclovia e
as infraestruturas verdes – bio-
valeta que contam com drena-
gem sustentável, já que a água
pluvial é destinada para áreas
ajardinadas. O Pátio Ragueb
Chohfi será implantado numa
área de 53 mil m² para propor-
cionar o estacionamento dos
novos trens e dar apoio na ma-
nutenção da frota.

Linha 15-Prata
Construída pelo Metrô de

São Paulo, a Linha 15-Prata é o
primeiro monotrilho de alta ca-
pacidade de transporte do Brasil
que conecta as regiões leste e
sudeste à toda rede de trilhos de
São Paulo. O monotrilho possui
características similares ao me-
trô convencional, porém seus
trens trafegam com pneus so-
bre vigas de concreto elevadas.

A linha agora tem 14,6 km

de extensão e 11 estações. No
início da atual gestão, uma das
primeiras medidas foi ampliar
a operação para o horário inte-
gral, também retomando e con-
cluindo as obras de outras qua-
tro estações, além de iniciar a
construção da estação Jardim
Colonial, entregue à população
no final de 2021. Essas medi-
das aumentaram a capacidade de
transporte da Linha 15, que tam-
bém passou a ser a linha do
Metrô mais bem avaliada pelos
passageiros.

O Metrô trabalha ainda na
ampliação da linha no sentido
oeste – em fase final de pro-
jeto para licitar as obras – que
vai construir a estação Ipiran-
ga, conectando-se à Linha 10-
Turquesa da CPTM. Com a ex-
pansão total, a linha deve che-
gar ao total de 14 estações e
20 km de Ipiranga a Jacu-Pês-
sego, podendo transportar 485
mil pessoas por dia.

CÂMARA (São Paulo)
Alguns vereadores e algumas vereadoras enfrentam batalhas

diárias das guerras espirituais invisíveis, mas que podem matar
nossa religação com DEUS, pela Vida Eterna sob o Governo do
Cristo Jesus

.
PREFEITURA (São Paulo)
Alguns prefeitos - como o atual Ricardo Nunes - enfrenta-

ram batalhas diárias das guerras espirituais invisíveis, mas que
podem matar nossa religação com DEUS, pela Vida Eterna sob o
Governo do Cristo Jesus

  .
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Alguns deputados e deputadas enfrentam batalhas diárias das

guerras espirituais invisíveis, mas que podem matar nossa reli-
gação com DEUS, pela Vida Eterna sob o Governo do Cristo
Jesus

.
GOVERNO (São Paulo)
Alguns governadores - como o atual João Doria - enfrentam

batalhas diárias das guerras espirituais invisíveis, mas que po-
dem matar nossa religação com DEUS, pela Vida Eterna sob o
Governo do Cristo Jesus

.
CONGRESSO (Brasil)
Alguns deputados federais e alguns senadores enfrentam ba-

talhas diárias das guerras espirituais invisíveis, mas que podem
matar nossa religação com DEUS, pela Vida Eterna sob o Go-
verno do Cristo Jesus

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Alguns deputados federais - como o atual Jair Bolsonaro -

enfrentam batalhas diárias das guerras espirituais invisíveis, mas
que podem matar nossa religação com DEUS, pela Vida Eterna
sob o Governo do Cristo Jesus

.
PARTIDOS (Brasil)
Alguns dirigentes - como nas atuais 31 legendas brasileiras -

enfrentam batalhas diárias de guerras espirituais invisíveis, mas
que podem matar nossa religação com DEUS, pela Vida Eterna
sob o Governo do Cristo Jesus

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Alguns profissionais do Direito - como os atuais 11 mem-

bros no Supremo - enfrentam batalhas diárias de guerras espiri-
tuais invisíveis, que podem matar nossa religação com DEUS,
pela Vida Eterna sob o Governo do Cristo Jesus

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

(Brasil) desde 1992. A coluna diária - cesarneto.com - virou re-
ferência da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câ-
mara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia pau-
lista)

.
Email  cesar@cesarneto.com - Twitter  @cesarnetoreal
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PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)

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

de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 12ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. 
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio Diversifi cados da 1ª, 2ª 
e 3ª Séries da 12ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Emissora (“Termo de Securitização”, 
“Emissão e “CRA”, respectivamente), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
Emissão (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a se 
realizar, em primeira convocação, no dia 16 de março de 2022, às 14hs de forma exclusivamente digital, 
inclusive para fi ns de voto, por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, sem 
possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 
2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias 
constantes na Ordem do Dia: (i) Aprovar a não liquidação do Patrimônio Separado dos CRA, na forma das cláusulas 
6.3 e 10.1, item (vii) do Termo de Securitização, em razão da inobservância do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
para a formalização, pela Emissora, do aditamento ao Termo de Securitização, tendo em vista a utilização dos 
recursos existentes na Conta Emissão para a aquisição de novos Direitos Creditórios do Agronegócio a fi m de 
vinculá-los aos CRA, em substituição aos lastros quitados, observando os critérios dispostos na Cláusula Sexta – Da 
Renovação (“3º Aditamento para formalização dos Novos Direitos Creditórios – Lastro”); (ii) Em caso de aprovação 
do item (i) acima, ratifi car utilização, pela Emissora, dos recursos existentes na Conta Emissão para a aquisição de 
novos Direitos Creditórios do Agronegócio, que foram vinculados aos CRA em montante e prazo compatíveis para 
o pagamento do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração dos CRA, em substituição aos lastros quitados, 
observando os critérios dispostos na Cláusula Sexta (Da Renovação) do Termo de Securitização e aprovar a 
concessão de prazo adicional de 15 (quinze) dias, contados da aprovação em Assembleia, para celebração do 3º 
Aditamento para formalização dos Novos Direitos Creditórios – Lastro; (iii) a ratifi cação da substituição da 
PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira 
LTDA.), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 
8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 12.621.628/0001-93, da qualidade de Agente de Cobrança 
Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, realizada em 01 de janeiro 
de 2022, a qual assumiu todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços 
de Gestão de Direitos Creditórios do Agronegócio e Cobrança Extrajudicial de Direitos de Crédito Inadimplidos e 
outras Avenças (“Contrato de Cobrança Extrajudicial”), celebrado entre a Emissora, o Agente de Cobrança 
Extrajudicial e a Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A. (“Nufarm”) no âmbito da Emissão, bem como dos 
seus atos praticados até a data da Assembleia; (iv) autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a 
realizar a alteração dos documentos da operação, conforme pertinência, para padronização dos conceitos de acordo 
com o deliberado na presente assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestaocra@
grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 
(dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do 
titular dos CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido 
o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da 
Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto à distância durante a Assembleia 
por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à 
distância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente 
Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e assembleia@pentagonotrustee.com.br, 
assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam 
contabilizados à Assembleia. Conforme artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a 
eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A 
Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem 
sua presença verifi cada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na 
plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de 
apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa, 
cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem 
prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de 
assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A Emissora e o 
Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da 
presente convocação e da Assembleia. São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. Planeta Securitizadora S.A.

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários Públicos do Poder Judiciário da Capital do 

Estado de São Paulo – Judcred. CNPJ/ME nº 07.651.495/0001-68 – NIRE 35.400.083.921. Reforma 

Estatutária Ampla – Edital de Convocação. O Presidente da Cooperativa supra aludida, nos termos 

do Estatuto Social, convoca seus 338 (trezentos e trinta e oito) cooperados, em condições de votar, 

para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 07 de março de 2022, obe-

decendo os seguintes horários e quórum para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto 

Social: 01. Em primeira convocação, às 07:00h., com 2/3 (dois terços) do total de cooperados acima 

declinados; 02. Em segunda convocação, às 08:00h., com a presença de metade e mais um do total 

de cooperados acima declinados; e, 03. Em terceira e última convocação às 09:00h., com a presença 

de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 01. Reforma 

Estatutária Ampla. São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. Daniel Franco do Amaral – Presidente.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(nova denominação da Isec Securitizadora S.A)

CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 6ª, 8ª e 31ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA 

DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. SUCESSORA POR 
INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017)

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários das 6ª, 8ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.), com sede 
na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, 
“Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação, 
para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 08 de março de 2022 às 14h00, de forma 
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução da 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de deliberar sobre: (i) Considerando 
a defi nição de “Matérias de Interesse” do Acordo de Credores das séries 6ª, 8ª e 31ª da Emissão, avaliar os pedidos 
apresentados pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) datado de 20 de janeiro de 2022 à Emissora (“Carta Ginco”), 
para: a) Autorizar a prorrogação, por mais 12 (doze) meses a contar da data de aprovação deste item, do prazo 
concedido na Assembleia Geral de Titulares de CRI da 6ª, 8ª e 31ª séries da Emissão realizada em 13 de agosto de 
2021 (“AGT 13/08/2021”), para reenquadramento da Razão de Direitos Creditórios dos CRI da 6ª, 8ª e 31ª séries, 
afastando quaisquer penalidades de acordo com o previsto nos Documentos da Operação, considerando que o prazo 
concedido na AGT 13/08/2021 expirou em 31 de janeiro de 2022; b) Autorizar a prorrogação por mais 12 (doze) meses 
a contar da data de aprovação deste item, do prazo concedido na AGT 13/08/2021, para suspensão da aplicabilidade 
do Percentual Mínimo de Recebíveis das 6ª, 8ª e 31ª séries da Emissão, afastando quaisquer penalidades de acordo 
com o previsto nos Documentos da Operação, considerando que o prazo concedido na AGT 13/08/2021 expirou em 
31 de janeiro de 2022; e c) Autorizar a Emissora para, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizar todos os atos e 
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens acima. O 
material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: 
www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que 
o quórum de instalação da Assembleia em segunda convocação, será com qualquer número de presentes, conforme 
cláusula 3.2.5 do Acordo de Credores. As deliberações serão tomadas com voto afi rmativo de representantes das 6ª, 
8ª e 31ª séries cujas Frações de Participação representem mais do que 50,01% das 6ª, 8ª e 31ª séries em circulação, 
conforme cláusula 3.2.4 do Acordo entre Credores. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma 
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de 
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora 
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.
com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo ser encaminhado até 
o horário de início da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; 
(b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular; (c) 
quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular dos CRI poderá optar por 
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente 
manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta 
e oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado 
para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material 
de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: 
(i) estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu representante legal, assinada de forma 
eletrônica (com ou sem certifi cados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência 
acima mencionada, e (iii) no caso de o titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos 
de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, 
a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)

CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 16ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Ficam convocados os Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da Série Única da 16ª Emissão 
da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São 
Paulo, CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020. (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral 
(“Assembleia”), a ser realizada em 17 de março de 2022 às 14:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente 
remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, 
conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m 
de, conforme cláusula 13.3.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 21 de 
setembro de 2020 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: a. A decretação ou não do Vencimento Antecipado 
Não Automático do CDCA por descumprimento de obrigação não pecuniária pela não comprovação da Destinação de 
Recursos pela Devedora, cujo envio deveria ter ocorrido em 30 de setembro de 2020, 30 de março de 2021 e 30 de 
setembro de 2021, nos termos da cláusula 5.8.3 e 5.10.2. (i), do Termo de Securitização; b. Autorizar ou não a liberação 
do Penhor e da Alienação Fiduciária dos Imóveis Fazenda Santa Cruz, de matrícula nº 40.610, do 2º Ofi cial de Registro 
de Imóveis de Catanduva e Fazenda São Pedro Quinhão, de matrícula nº 54.730, do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis 
de Catanduva, em decorrência da amortização extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2021, no valor de R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais), correspondente a aproximadamente 25% do saldo devedor; e c. Autorizar o 
Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar e celebrar todos e quaisquer documentos que se 
façam necessários para implementar o que fora deliberado nos itens acima, incluindo a celebração dos aditamentos 
aos Documentos da Operação no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da presente data, às expensas da 
Patrimônio Separado, conforme Termo de Securitização. O material de apoio necessário para embasar as deliberações 
dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da CVM www.cvm.gov.br. A 
Emissora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira 
convocação, será com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria absoluta dos CRA em 
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, nos termos da clausula 13.4 do Termo de Securitização. 
As deliberações deverão ser aprovadas por Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
dos Titulares dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA. A Assembleia convocada por meio 
deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão 
via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para 
agentefi duciario@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) 
manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a 
necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à 
Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 
A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em 
sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos 
CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo 
Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados digitais 
emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular 
do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social 
que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo 
a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a 
Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)

MTO Laterza Boituva SPE Ltda. - CNPJ/ME: 28.596.198/0001-37 - NIRE: 35.235.076.669

Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Convidamos os Srs. sócios da MTO Laterza Boituva SPE Ltda. (“Sociedade”) para se reunirem no dia 

10.03.2022, às 10 horas (1ª convocação) ou, sequencialmente, às 12 horas do mesmo dia (2ª convocação), na 

Rua Cardoso de Melo, nº 1308, conjunto 71, Vila Olímpia, CEP 04548-004, São Paulo-SP, para deliberarem 

sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do endereço da sede da Sociedade; e (ii) alteração da 

administração da Sociedade. São Paulo, 25.02.2022. MTO Laterza Boituva SPE Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1024867-02.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Quitação. Requerente: Athus Assessoria Contábil Eireli. Requerido: Blittzen Cenografia e Eventos S.a e outros.
Tramitação prioritária. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1024867-02.2021.8.26.0100. O Dr. Guilherme
Ferreira da Cruz, Juiz de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a CD � Reci Comércio
de Móveis e Decoração EIRELI (CNPJ. 27.284.583/0001-86), que Athus Assessoria Contábil Eireli lhe ajuizou ação
de Cobrança objetivando a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 573.554,85, a ser acrescida dos
consectários legais, devido em virtude dos serviços prestados no bojo do Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços Profissionais Contábeis, identificado pelo nº 065000002019. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. SP, 27/01/2022.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão: 16/03/2022 as: 10:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO , SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B51056 - CONTRATO 313714023049 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA
CARLOS AUGUSTO GUIMARAES, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIO
PUBLICO, CPF 796.318.438-15, CI 9301422 SP, CASADO (A) COM AURILEIA
PRADO CICERELLI GUIMARAES, BRASILEIRO (A), FUNCIONARIA PUBLICA,
CPF 104.414.118-27 CI: 9234317 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 113, LOCALIZADO NO 11º
ANDAR OU 12º PAVIMENTO, BLOCO 04,
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL VITORIA REGIA II, A AVENIDA PARADA
PINTO, Nº 3420, 8º SUBDISTRITO-
SANTANA, VILA NOVA CACHOEIRINHA, EM SAO PAULO, SP, CONTENDO
A AREA UTIL DE 49,27M2, AREA COMUM DE 13,50M2, AREA TOTAL DE
62,77M2, FRACAO IDEAL NO TERRENO DO CONDOMINIO DE 0,0006993,
COM UMA VAGA INDETERMINADA DESCOBERTA, COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

SAO PAULO,  25/02/2022
ARY ANDRE NETO

25/02 - 04 - 16/03/2022

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão: 16/03/2022 as: 10:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO , SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
      A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
      A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
      A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
      Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
      As vendas serão realizadas pelo maior lance.
      É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
      As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
      O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
      Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B50877 - CONTRATO 118164123165 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ERENILDO DA ROCHA , BRASILEIRO(A), SUPERVISOR, CPF 052.638.068-
33, CI 14869029 SSP/SP, SOLTEIRO (A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
EDUARDO JOSE GUIMARAES, BRASILEIRO (A), COMPRADOR, CPF
047.444.688-37 CI: 15758090 SSP/SP CASADO (A) COM TANIA MARIA DA
ROCHA GUIMARAES, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 054.584.948-90 CI:
17360632 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 31, LOCALIZADO NO 3º
ANDAR OU 4º PAVIMENTO, BLOCO A, CONJUNTO DENOMINADO
CONDOMINIO DRACENA, A RUA PHILIPPE DE VITRY, Nº 68, JARDIM SANTA
JOSEFINA, 32º SUBDISTRITO
- CAPELA DO SOCORRO, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA PRIVATIVA DE
61,20M2, AREA COMUM DE 68,58M2,
INCLUSIVE AREA CORRESPONDENTE A UMA VAGA INDETERMINADA NO
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE
129,78M2, CORRESPONDENDO-LHE UMA FRACAO IDEAL DE 0,0117 NO
TERRENO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS.

SAO PAULO,  25/02/2022
ARY ANDRE NETO

25/02 – 04 - 16/03/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM
CARÁTER VIRTUAL

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo -
SISPESP, CNPJ/MF nº. 60.260.155/0001-99, nos termos que lhe confere o estatuto
social, CONVOCA os Servidores  Públicos da Secretaria de Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo a participarem da Assembleia Geral Extrardinária (AGE) a ser
realizada no dia 07/03/2022, em primeira chamada às 17h00min com presença mínima
de 50% (cinquenta por cento) mais um dos associados e, em segunda chamada, às
17h30min com qualquer número dos presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: I – Reivindicações gerais, econômicas e sociais; II – Ações judiciais e III -
Condições de trabalho. AGE será realizada por meio de videoconferência, na Plataforma
Microsoft Teams, com fundamento na Lei 14.030/20, art. 8º, que diz: “A Lei nº 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 43-A: “Art. 43-
A. O associado poderá participar e votar a distância em reunião ou em assembleia, que
poderão ser realizadas em meio digital, nos termos do regulamento do órgão competente
do Poder Executivo federal. Parágrafo único. A assembleia geral poderá ser realizada
de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de
manifestação dos associados e os demais requisitos regulamentares”, e Medida
Provisória nº. 936/20. Para participar o servidores deverão preencher seu cadastro
através do link de acesso que será encaminhado, com as orientações gerais para
participação, até um dia antes da data da AGE, através dos telefones, e-mails
institucionais, site e outros meios de comunicação do Sispesp. São Paulo, 22 de
fevereiro de 2022. (ass.) Lineu Neves Mazano - Presidente

16ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1074015-16.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Paulo Bernardi Baccarat, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que perante este MM. Juízo
e Secretaria da Vara tramita a ação condenatória de restituição de valores, processada sob o n. 1074015-
16.2020.8.26.0100, ajuizada por CANSEIVENDI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. contra os
réus BANCO BRADESCO S.A. e CAROLINE PRADO PINHEIRO, objetivando a restituição de valores. E
assim, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente edital de citação, com prazo de
20 (vinte) dias, que será publicado na forma da lei, ficando citada a corr&ea cute; CAROLINE PRADO
PINHEIRO, domiciliada em local incerto e não sabido, para se fazer representar nos autos por advogado, bem
como advertida de que não sendo contestada a ação no prazo legal serão presumidos como verdadeiros os
fatos expostos na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. No silêncio, será
nomeado curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP. J - 25 e 26/02

Sindicato dos Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal do Município
de São Paulo - SAVIM

Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 – 12º andar – cj.120 – Centro
São Paulo – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do artigo 6º, § 1º, I, artigo 7º, artigo 9º e demais disposições dos Estatutos
Sociais atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados convocados para a Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 11/03/2022, com início às 12h30, em primeira
chamada na sede do Sindicato. ORDEM DO DIA: Aprovação das Contas do exercício
do ano 2021. São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. Mario Roberto Fortunato - Diretor
Presidente.

Sindicato dos Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal do Município
de São Paulo - SAVIM

Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 – 12º andar – cj.120 – Centro
São Paulo – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos do artigo 6º, § 2º, artigo 7º, artigo 9º e demais disposições dos Estatutos
Sociais atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados convocados para a Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11/03/2022, com início às 10h00, em
primeira chamada na sede do Sindicato. ORDEM DO DIA: - Ação Civil Pública sobre
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO DA CARREIRA DE AGENTE VISTOR ICP nº
14.0279.0000227/2013-0; - AÇÕES EM FACE DA EMENDA MUNICIPAL 41 (Lei
Orgânica do Município de São Paulo); - Mandado de Injunção Reposição anual salarial;
- Assuntos gerais. São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. Mario Roberto Fortunato -
Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035978-28.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FLAVIA APARECIDA SILVA BARRETO, brasileira, solteira, advogada, RG 24.647.959-
0, CPF 271.164.668-86 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fundação São Paulo, objetivando
a cobrança da quantia de R$ 6.365,63 decorrente de mensalidades vencidas no período de abril a junho de 2014,
decorrentes da prestação de serviços educacionais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou ofereça embargos, ficando intimada de que, haverá
isenção das custas processuais se cumprir, nos termos do art 701, § 1º do CPC/2015 e honorários advocatícios de
cinco por cento 5% do valor atribuído à causa, sob pena de conversão em execução. Decorrido o prazo supra, no
silêncio, 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 07 de Fevereiro de 2022.                      24 e 25 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0713978-26.2012.8.26.0020. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo. Requerido: Julio Grigorio da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0713978-26.2012.8.26.0020. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de
São Paulo, Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Júlio Grigorio da Silva, CPF 444.786.745-
15, que HSBC Bank Brasil S/A � Banco Múltiplo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 19.785,72 (outubro/
2012), decorrente do Cheque Especial n° 0222-00681-66 e Crédito Parcelado Giro Fácil n° 0222-09114-70. Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento
de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado
e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021.             24 e 25 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000586-38.2015.8.26.0020. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Prestação de Serviços. Requerente: Cruz Azul de São Paulo. Requerido: RENATO PEIXOTO DE CARVALHO.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000586-38.2015.8.26.0020. O MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. José
Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Renato Peixoto de Carvalho (CPF 285.285.558-
52), que Cruz Azul de São Paulo lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de
R$ 5.930,41 (dezembro/2014), decorrente da Nota de Serviço nº 263904 - Conta de Serviços Medico/Hospitalares
nº 000022654421. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 03 de dezembro de 2021.                                                                                                   24 e 25 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008994-52.2014.8.26.0020. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários. Exequente: Banco Itau S/A. Executado: UNIFORMES PROFISSIONAIS E ACESSÓRIOS MIL CORES
LTDA e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008994-52.2014.8.26.0020. O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA
CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Uniformes Profissionais e Acessórios Mil Cores Ltda, CNPJ 06.980.941/
0001-15, que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 62.110,87 (out/2014),
representada pela Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro operação/contrato n° 30980-640467718. Estando a
executada em lugar ignorado, expede-se edital de CITAÇÃO para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 23 de novembro de 2021.                                                                                                    24 e 25 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010238-50.2013.8.26.0020. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários.
Requerente: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo. Requerido: MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO KIMURA E ULIANA
LTDA-ME e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010238-50.2013.8.26.0020. O MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Materiais para Construção Kimura e Uliana Ltda
- ME, CNPJ 04.923.981/0001-08 e Donizete Aparecido Uliana, CPF 666.211.008-68, que HSBC Bank Brasil S/A � Banco
Múltiplo lhes ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 69.380,15 (julho/2013), decorrente dos Contratos
de Cheque Especial Empresarial n° 022-24882-35 e Crédito Parcelado Giro Fácil n° 0222-09555-83. Estando os requeridos
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito
(ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art.
701 do CPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do art. 257,
IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 25 de novembro de 2021.                                                                                               24 e 25 / 02 / 2022

EDITAL DE BEM DE FAMÍLIA - JERSÉ RODRIGUES DA SILVA. Oficial do 2o

Registro de Imóveis desta Capital, faz Saber aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que WILMA
BERALDO SEBE, brasileira, empresária, separada judicialmente, RG
5.149.341-X-SSP/SP, CPF/MF n° 213.408.278-08, residente e domiciliada
nesta Capital, na Alameda Barros, 383, apto. 82, Santa Cecília, INSTITUIU,
nos termos dos artigos 1711 a 1722 do Código Civil Brasileiro, BEM DE
FAMÍLIA, sobre o imóvel consistente no APARTAMENTO nº 82, localizado
no 9º andar ou 10º pavimento do “EDIFÍCIO LUPÉRCIO TEIXEIRA DE
CAMARGO”, integrante do “CONJUNTO ANGÉLICA” situado na Alameda
Barros nº 383, no 11º subdistrito – Santa Cecília, objeto da Matrícula nº
122.825, desta Serventia, ao qual cabe a vaga designada pelo nº 25, na
garagem do aludido edifício, lançado pela Prefeitura do Município de São
Paulo pelo contribuinte no 020.080.0311-6, e ao qual, para os devidos fins,
foi atribuído o valor de R$-1.275.009,00. Instituição esta, feita nos termos
da escritura de 03/02/2022 do 1º Tabelião de Notas da Capital (Livro 4840,
página 203), e, ainda, de conformidade com a legislação dos Registros
Públicos, especialmente na forma do disposto nos artigos 260 e seguintes
da Lei no 6.015/73, com alterações introduzidas pela Lei no 6.216/75, o
Código Civil Brasileiro em seus artigos 70 a 73, a Lei nº 3.200, de 19/04/1.
941, artigos 19 e seguintes, e a Lei nº 2.514, de 27/06/1. 955. Assim, se
alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
corridos contados da data da publicação, reclamar, com base na legislação
própria, contra essa instituição, por escrito e perante o Oficial que esta
subscreve, na sede do 2o Registro de Imóveis desta Capital, sito na Rua
Vitorino Carmilo no 576, Barra Funda, CEP 01153-000, de segunda a sexta
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas. São Paulo, 17/02/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1043314-72.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Vicente Botta, Amelia Meirelles Botta, Edificio Royal Central Park, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que SULTANE RUBEZ JEHA ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Abílio Soares, 1251, apartamento 1.112, Bloco 
A (Edifício Royal Ibirapuera Park), Bairro do Paraíso, CEP: 04005-004, 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.                            [25] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002945-23.2017.8.26.0009 A MMa. Juíza de Direito da  
3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a FERINPLAST FERRAMENTARIA E INJECAO DE PLASTICO, CNPJ 01.259.883/0001-11, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, visando ao recebimento do valor de R$ 80.033,18, 

de 25/02/2011. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 

causa ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, sob pena de constituição 
 
 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2021.                                   B 25 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002959-76.2014.8.26.0020 A MM. Juiza de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Flavia 
Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Francielio Araújo dos Santos, CPF 038.154.753-17, 
que Maria Odette Lyra Ranieri, ajuizou uma Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança, tendo 
como corréu Valdevilson de Souza Goes, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 16.085,48 
(março/2014), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, referente aos alugueres e encargos locatícios 
do móvel sito na Avenida Alexios Jafet, nº 2.500, São Paulo/SP, bem como ao pagamento de custas, 
honorários e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expede se o edital de CITAÇÃO, para 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2022.         B 25 e 26/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006048-88.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Estúdio
SP Market Micropgmentação e Estética EIRELI - ME (CNPJ. 27.450.952/0001-63) e Maiara Ramos de Almeida (CPF. 450.913.068-
62), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 191.530,70 (dezembro de 2019),
representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro Contrato de n° 011.303.994. Estando os executados
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens
e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2022.
25 e 26 / 02 / 2022

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1033039-04.2019.8.26.0002. O Dr. Cláudio Salvetti D Angelo, Juiz de Direito da 3ª
Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a Ângela Rodrigues Alves (CPF. 762.885.368-49), que Lutero Custodio
do Nascimento lhe ajuizou ação de Reparação de Danos Morais, de Procedimento Comum, objetivando a total procedência da ação,
para condenar a requerida ao pagamento de danos morais sofridos pelo autor na quantia de R$ 40.000,00. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena
de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.                            25 e 26 / 02 / 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037591-80.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) VR - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. - ME, CNPJ 12.499.418/0001-74, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Sul America Cia de Seguro Saude, objetivando a quantia de R$ 5.609,67 (fevereiro
de 2019), representada pelo contrato de seguro saúde e odontológico na modalidade PME Pequena e Média Empresa Apólice
n° 19576. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2022.                                                                                               25 e 26 / 02 / 2022

7ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP - 7º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1069040-
82.2019.8.26.0100. O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central
da Capital/SP, Faz Saber a José Gessifran Bezerra de Souza (CPF. 430.353.883-34), que Banco Bradesco S/A lhe
ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 29.658,15 (julho de 2019),
decorrente da concessão de limite de crédito na conta corrente 5587-5, agência 106. Estando o requerido em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. SP, 23/11/2021.                                                                                                                  25 e 26 / 02 / 2022 �.ltjleiloes.com.br @ltjleiloes
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Itamaraty prepara retirada de
brasileiros que estão na Ucrânia

Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022PÁGINA 8

O Ministério das Relações
Exteriores (MRE) informou
na quinta-feira (24) que está
preparando um plano de eva-
cuação dos brasileiros que
estão na Ucrânia. O país do
leste europeu começou a ser
invadido por forças militares
da Rússia durante a madru-
gada. Estima-se que a comu-
nidade brasileira seja de apro-
ximadamente 500 pessoas.

Ainda não há data nem lo-
cais definidos para a retirada
dos brasileiros. Por conta do
fechamento do espaço aéreo,
a evacuação será feita exclu-
sivamente por via terrestre.

“O local e o momento em
que os brasileiros serão cha-
mados a se concentrar, para
fins de evacuação, serão am-
plamente difundidos pela em-
baixada, por meio de seus ca-
nais de comunicação com a
comunidade brasileira. É, por-
tanto, muito importante que
todos se cadastrem”, infor-
mou o embaixador Leonardo
Gorgulho, secretário de co-
municação e cultura do Ita-
maraty, durante coletiva de
imprensa em Brasília.

O serviço consular brasi-
leiro está renovando o ca-
dastramento dos brasileiros
que estão na Ucrânia. Os
contatos podem ser feitos
diretamente na página da
Embaixada do Brasil em

Kiev, pela página do Face-
book e em grupo do aplicati-
vo Telegram. Até agora, cer-
ca de 160 brasileiros se reca-
dastraram.

A retirada dos brasileiros
dependerá de de alguns crité-
rios que estão sendo avalia-
dos pelo Itamaraty, como a
segurança do trajeto, a dispo-
nibilidade de meios e a possi-
bilidade de que as pessoas
possam chegar aos pontos de
encontro.

Além disso, segundo infor-
mou Leonardo Gorgulho, a
evacuação a ser organizada
pelo Brasil estará aberta a ci-
dadãos da Argentina, do
Chile, Uruguai e Paraguai.
Os nacionais desses países
estão recebendo as mesmas
orientações dos brasileiros.

Orientações
O Itamaraty está pedindo

aos brasileiros que estão em
Kiev, capital da Ucrânia, que
permaneçam em casa seguin-
do a recomendação das auto-
ridades do país europeu.

Já os brasileiros que estão
no leste do país estão sendo
orientados a deixarem a região
imediatamente, por meios
próprios. Serviços de trem,
segundo o governo brasileiro,
seguem funcionando.

Brasileiros que estejam em
Odessa, sul da Ucrânia, es-

tão sendo orientados a cruza-
rem a fronteira com a Mol-
dávia, que está próxima. Pelo
mesmo motivo, os cidadãos
do Brasil em Lviv, oeste do
país, estão sendo orientados
a ir para Polônia.

Além disso, o Itamaraty
recomendou que as pessoas
evitem deslocamentos fora do
horário do toque de recolher,
definido pelo governo ucrani-
ano, e se abriguem em locais
distantes de instalações mili-
tares e de infraestrutura ener-
gética e de comunicações.

Ainda de acordo com o
Itamaraty, as embaixadas bra-
sileiras em Varsóvia (Polônia),
Minsk (Bielorrússia), Buca-
reste (Romênia), Bratislava
(Eslováquia) e Moscou (Rús-
sia) estão trabalhando em re-
gime de plantão para atender
demandas de brasileiros que
cheguem nestes países vindos
da Ucrânia.

Manifestações
Em postagem nas redes so-

ciais, o presidente Jair Bolso-
naro reforçou as orientações
do Itamaraty para o recadas-
tramento das pessoas e o con-
tato permanente.

“Estou totalmente empe-
nhado no esforço de proteger
e auxiliar os brasileiros que es-
tão na Ucrânia”, publicou.

Mais cedo, por meio de

nota oficial, o Palácio do Ita-
maraty se posicionou sobre o
conflito entre Ucrânia e Rús-
sia, com um apelo para um
cessar-fogo imediato.

“O Brasil apela à suspen-
são imediata das hostilidades
e ao início de negociações
conducentes a uma solução
diplomática para a questão,
com base nos Acordos de
Minsk e que leve em conta
os legítimos interesses de se-
gurança de todas as partes en-
volvidas e a proteção da po-
pulação civil”.

A nota também aponta a
necessidade de uma resolu-
ção do enfrentamento com
base nas regras do direito in-
ternacional, incluindo o res-
peito a integridade territori-
al de países soberanos.

“Como membro do Con-
selho de Segurança das Na-
ções Unidas, o Brasil perma-
nece engajado nas discus-
sões multilaterais com vistas
a uma solução pacífica, em
linha com a tradição diplo-
mática brasileira e na defe-
sa de soluções orientadas
pela Carta das Nações Uni-
das e pelo direito internaci-
onal, sobretudo os princípi-
os da não intervenção, da
soberania e integridade ter-
ritorial dos Estados e da so-
lução pacífica das controvér-
sias”. (Agencia Brasil)

O diretor executivo de
Comercialização e Logísti-
ca da Petrobras, Cláudio
Mastella, disse na quinta-
feira (24), que a companhia
está monitorando a evolu-
ção da crise entre a Rússia
e a Ucrânia que, até o mo-
mento, se acha restrita à re-
gião. Por isso, analisou não
ver impacto na segurança
de atendimento aos clien-
tes no Brasil, supridos por
refinarias no país e pela im-
portação de outras áreas no
mundo.

Com relação aos preços,
entretanto, Mastella enxer-
ga impacto de elevação
muito forte na volatilidade
dos preços no mercado.
“Hoje ocorreu um pico que
ainda não se estabilizou”,
disse. O mercado todo está
observando o que está
acontecendo e tentando
avaliar as consequências da
crise, a partir dos desdobra-
mentos da situação na Ucrâ-
nia, disse.

Rodrigo Costa, diretor
executivo de Refino e Gás
Natural, acompanhou o po-
sicionamento de Mastella.
Ele disse que a Petrobras
está acompanhando todo o

Petrobras monitora
crise entre

Rússia e Ucrânia
movimento da nova reali-
dade de suprimentos de gás
natural liquefeito (GNL)
dos Estados Unidos para
Europa, África e Ásia, em
razão da crise entre a  Rús-
sia e a Ucrânia, tendo em
vista que parcela significa-
tiva do gás importado pelo
Brasil vem dos Estados
Unidos.

Ele disse, porém, que a
companhia não vê risco na
movimentação de carga
para atender os compromis-
sos contratuais. “O que nós
vemos, sim, é um impacto
bastante significativo em
custos, porque a gente já vê
movimentações de precifi-
cação de GNL voltando a
um patamar de US$ 300 o
barril. Patamares extrema-
mente elevados, que trazem
uma onerosidade maior ao
custo de regaseificação”.

Ele não vê, contudo,
problemas de disponibilida-
de de carga. Com a recu-
peração dos reservatórios,
Costa acredita que não há
necessidade de maior im-
portação para atendimento
do mercado termelétrico e
não termelétrico no Brasil.
(Agencia Brasil)

Presidente do Congresso pede diálogo
amplo entre Rússia e Ucrânia

A invasão russa à Ucrânia foi
tema de nota oficial do presiden-
te do Congresso Nacional, se-
nador Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), na quinta-feira (24) .Na
manifestação, ele diz que, assim
como toda a comunidade inter-
nacional, o Legislativo brasilei-
ro acompanha “com crescente
preocupação o agravamento do
conflito entre Rússia e Ucrânia”.

“Como presidente do Con-
gresso Nacional e, em nome de
meus pares, reafirmamos a ne-
cessidade de um diálogo amplo,
pacífico e democrático com vis-
tas a uma rápida solução nego-

ciada que contemple os legíti-
mos interesses das partes envol-
vidas”, ressalta o senador.

Pacheco avaliou que a mag-
nitude da atual crise e sua rápida
deterioração têm potencial de
impactos político, econômico e
social difíceis de imaginar. O par-
lamentar reafirmou a crença do
Parlamento brasileiro na demo-
cracia, na convivência harmonio-
sa, no respeito aos direitos huma-
nos e no multilateralismo consa-
grado pelos princípios das Na-
ções Unidas, além da expectativa
no encaminhamento de uma so-
lução pacífica, mutuamente acor-

dada, para o atual conflito.

Comissão de Relações Ex-
teriores

Também por meio de nota, a
Comissão de Relações Exteri-
ores e de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados infor-
mou que repudia “de forma vee-
mente” os ataques contra o ter-
ritório ucraniano. “Os bombar-
deios russos contra a Ucrânia,
país soberano que conquistou
sua Independência em 1991, vi-
olam as regras e normas inter-
nacionais e devem ser fortemen-
te condenados pelas instâncias

multilaterais e os governos de-
mocráticos”, destacou o presi-
dente da comissão, deputado
Aécio Neves (PSDB-MG).

O comunicado reitera que o
Conselho de Segurança da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU) é a instância adequada
para a resolução pacífica dos
conflitos. “Encorajamos o Bra-
sil, por meio de sua diplomacia
e com assento neste órgão da
ONU, para que atue de forma
objetiva e clara em benefício do
diálogo e da construção de uma
agenda de paz e segurança dura-
douros”. (Agencia Brasil)

Inclusão de disciplinas na Base
Comum Curricular divide opiniões

Temas como educação fi-
nanceira, cidadania e empre-
endedorismo podem ser abor-
dados sem a obrigatoriedade
de inclusão na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC)
nas escolas. A avaliação é de
especialistas ouvidos em audi-
ência pública, na quinta-feira
(24), pela Comissão de Edu-
cação do Senado, onde trami-
tam uma série de propostas
sobre o tema.

A BNCC define o essenci-
al que deve ser ensinado tanto
nas instituições públicas como
em estabelecimentos privados
de todo o país. “Gostaria de
incluir a disciplina civismo no
currículo; gostaria de incluir
educação financeira; gostaria de
incluir primeiros socorros. É
importante que toda a socieda-
de conheça que esses temas es-
tão sendo, sim, abordados no
âmbito escolar não necessaria-
mente como disciplina obrigató-
ria, mas como conteúdos de abor-
dagem transversal”, disse a coor-
denadora-geral de Gestão Estra-
tégica da Educação Básica do Mi-
nistério da Educação (MEC),
Maria Luciana Nóbrega.

Durante o debate, especia-
listas ponderaram que a im-
plantação da BNCC ainda está
em curso e, portanto, propor
acréscimos de disciplinas ain-
da é algo que precisa de muita
cautela.

Para o professor na Facul-
dade de Educação da Univer-
sidade de São Paulo (USP)
Ocimar Munhoz Alavarse, a
BNCC não pode ser tomada
como “currículo obrigatório”.

“A BNCC não pode ser vis-
ta como a única maneira de
trabalhar os conteúdos esco-
lares, uma lista de conteúdos
não basta, mas a maneira de
traduzir esses conteúdos em
processos de aprendizagem,
nas materializações dessas
aprendizagens, comporta ain-
da, queiramos ou não, outras
abordagens. Então, não se tra-
ta de ignorar a BNCC, mas
não podemos fazer dela o úni-
co elemento no processo for-
mativo”, defendeu.

O Brasil, segundo dados
do MEC trazidos pelo Movi-
mento pela Base - rede não go-
vernamental e apartidária de
pessoas e de instituições que
apoiam uma base nacional co-
mum curricular – tem 5.419 re-
des municipais com currículos
alinhados à BNCC de educação
infantil e de ensino fundamen-
tal. Dessas, apenas 144 redes
municipais (3%) estão em fase
de adequação curricular em an-
damento e cinco não iniciaram
o processo ou não informaram
a situação da implementação.

No caso do ensino médio,
22 estados já têm referencial
curricular aprovado pelos con-

selhos estaduais de educação
e homologados; dois estados
têm o referencial aprovado,
mas ainda não foram homolo-
gados; e três estão com o re-
ferencial curricular em apro-
vação nos conselhos estadu-
ais de Educação.

Segundo a representante
do Movimento pela Base, Ali-
ce Ribeiro, a diretriz não é uma
“camisa de força” para enges-
sar o trabalho das escolas e
professores; nem tampouco
uma “bala de prata” que vai
resolver todos os problemas da
educação.

Para o representante da
União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação
(Undime), Marcelo Ferreira da
Costa, a base curricular tem
ajudado a recuperar os atra-
sos na aprendizagem causados
pela pandemia da covid-19. “
Nós fizemos seis ondas de pes-
quisa – estamos na sétima ago-
ra –, desde o início da pande-
mia, perguntando aos dirigen-
tes municipais como é que as
redes estavam lidando com a
pandemia. De um modo ge-
ral, entre as respostas, sempre
aparecia a necessidade da im-
plementação da base e a im-
portância desse documento
para que nós pudéssemos ter
uma estrada única”, disse.

Para Hugo Heleno Camilo
Costa, da Associação Nacio-

nal de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Educação (ANPEd),
a BNCC reduz a possibilidade
de adequação das escolas às
realidades locais. “Sobre as
defesas recorrentes de que a
BNCC visa garantir o mínimo,
o básico, importa salientar seu
caráter controlador, para além
de qualquer mínimo, reduzin-
do possibilidades locais de
construção de currículos, nas
e com as escolas”, criticou.

Durante o debate de hoje,
o senador Marcelo Castro
(MDB-PI) lembrou que, de
acordo com a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Na-
cional (LDB), os currículos da
educação infantil e dos ensi-
nos fundamental e médio de-
vem ter base nacional comum
a ser complementada por uma
parte diversificada, exigida pe-
las características regionais e
locais da sociedade, da cultu-
ra, da economia e dos educan-
dos. Para ele, senadores e de-
putados precisam aprofundar
o debate sobre essa questão.

“Precisamos cada vez mais
aprofundar nesse aspecto do
nosso currículo comum, por-
que é a base da educação de
qualquer país. Se a pessoa salta
etapas e não tem uma base sóli-
da, evidentemente que em tudo
que vier à frente ela encontrará
mais dificuldades”, disse. (Agen-
cia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005209-61.2002.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS,
CPF 072.696.175-20, que a Ação de Cobrança ajuizada pelo Condomínio Residencial Guaianazes foi
julgada procedente, encontrando-se o feito em Cumprimento de Sentença, com o deferimento da
penhora do apartamento nº 62, 6º pavimento do Bloco Norte do Condomínio auto, Matrícula 117.290,
do 7º CRI/SP, ficando o devedor com o encargo de depositário, não podendo abrir mão do bem sem
expressa autorização do Juízo. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 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 14 de dezembro de 2021. 24 e 25/02

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1123325-59.2018.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Condomínio Paço Imperial, na pessoa no síndico Omar Karan Simão Racy, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Ana Carolina 
Papacosta Conte de Carvalho Dias ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na 
Rua da Consolação nº 3574, Cerqueira César, Edifícios D. Amélia, Bloco A, apartamento 4, Condomínio Paço Imperial, São 
Paulo-SP, CEP:01416-002, 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.                                                                         [24,25] 

FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João
Mendes s/nº - sala 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-6353,
- E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias,
exped ido  nos  au tos  da  ação de  USUCAPIÃO ,  p rocesso  nº  1084819-
77.2019.8.26.0100 (U-1130). A Dra.  RENATA PINTO LIMA ZANETTA, MMª Juíza 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 Lari Comercial e
Administradora Ltda., Condomínio do Edifício Dalas, p/ administradora Mcoraini
Assessoria Hoteleira e Condominial Ltda.., réus ausentes, incertos,desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ousucessores, que LUÍS FERNANDO BRAZ DE ARAUJO ajuizou ação de USUCAPIÃO
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Frei Caneca, nº 277,
apto nº 1-K, e respectiva vaga de garagem, Edifício Dallas, Bela Vista, São Paulo/
SP, com área privativa de 35,20m², área comum de 27,48m², área comum de garagem
de 10,12m², área total de 72,80m² e fração ideal no terreno de 0,00841, contribuinte
nº 010.027.0581-9, 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, 17 de fevereiro de 2022.

25  e  26/02

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARISA 
CECILIA COSTA ARRUDA, REQUERIDO POR MIRIAM COSTA ARRUDA E OUTRO - PROCESSO Nº 1044691-
44.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Vivian Wipfli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 31/10/2021 13:43:59, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
MARISA CECILIA COSTA ARRUDA, CPF 04598679891, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Miriam 
Costa Arruda. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei . 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de janeiro de 2022.                                           [25] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ONEIDA MARIA 
SCHNITZER FONTANA, REQUERIDO POR ANDREA SCHNITZER DE LA FUENTE E OUTROS - PROCESSO Nº 
1037397-77.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 18/06/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
ONEIDA MARIA SCHNITZER FONTANA, CPF 212.690.148-38, declarando-o(a) incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeadas como CURADORAS em caráter DEFINITIVO, as Sras,. Maria Inez Soares e Andrea 
Schnitzer de La Fuente. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021.                                                [25] 
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