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Brasil gera 155.178 mil empregos
formais em janeiro, segundo Caged
O Brasil fechou o mês de
janeiro de 2022 com um saldo de 155.178 empregos formais, segundo balanço do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo
Caged) apresentado na quinta-feira (10) pelo Ministério
da Economia. O saldo de janeiro foi resultado de
1.777.646 admissões e
1.622.468 desligamentos.
Com isso, o estoque de empregos formais no país chegou
a 40.833.533, o que representa uma variação de 0,38% em

Lançado projeto da 1ª ciclovia de
longa distância em rodovia no Brasil
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Governo libera R$ 1,7 mi para cidades
atingidas por desastres naturais
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Vamos
reconstruir
tudo que foi
destruído”,
diz presidente
da Ucrânia
Em depoimento divulgado
na quinta-feira (10), o presidente da Ucrânia, Volodymyr
Zelensky, afirmou que o povo
de seu país não irá desistir de
lutar e que, depois de vencer a
Rússia, irão reconstruir o que
foi destruído, rápido e com
qualidade. “Eu até já criei programas governamentais para a
reconstrução de todas essas
cidades. Elas não verão nenhum rastro da agressão russa”, disse.
Em sua fala emocionada, Zelensky afirma que o
povo ucraniano está lutando pela liberdade de todos
os cidadãos do continente
europeu.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,02
Venda:
5,02
Turismo
Compra: 5,05
Venda:
5,20

EURO
Compra: 5,52
Venda:
5,52

33º C
20º C

Noite
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Petrobras reajusta preços
da gasolina e diesel para
as distribuidoras
A Petrobras anunciou na
quinta-feira (10), no Rio de Janeiro, reajustes de preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras a partir desta sexta-

feira (11) após 57 dias sem aumento. O preço médio de venda
da gasolina da Petrobras para as
distribuidoras passará de R$ 3,25
para R$ 3,86 por litro. Página 3

Governo regulamenta
ressarcimento de recursos
do auxílio emergencial
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Esporte

SM Kart Competition distribuirá mais
de 170 prêmios neste domingo
Ao contrário das rodadas
anteriores, o maior e mais popular campeonato de Rental
Kart do Brasil vai realizar a sua
terceira etapa neste domingo
(13), já que normalmente as
provas ocorrem aos sábados.
Os pilotos da SM Kart Competition estarão na pista a partir das 13 horas no Kartódromo de Interlagos, na zona sul
de São Paulo (SP), quando deverão ser distribuídos mais de
170 prêmios entre os quase
300 participantes.
Nesta etapa a SM Kart
Competition arrecadará doações (café, açúcar, arroz, feijão, óleo, roupas) em prol da

Locomotiva da Alegria, que atende a moradores de rua e comunidades carentes. Ao final da etapa será comemorado o aniversário dos pilotos que nasceram no
mês de março, com farta distribuição de bolos.
Novamente haverá a transmissão ao vivo de todas as provas pelo
canal FAtvLive, no Youtube.
O SM Kart Competition tem
apoio de Aboissa Commodity
Brokers, Adelante Sports, AKSP,
Albarelli Sistemas, Alpie Escola de Pilotagem, Alvorada Pets,
Artmix, Banda Gozi, Banda Roliços Selvagens, Bar Lounge 97,
Box4Cars, Braúna Investimentos, Bunny Burguer, Carlos Mas-

so Terapias Corporais e Energética, Cento e Onze Design, Cervejaria Paulistânia, Clinica de

Olhos AS, Directa Imóveis, Divando com Andy Fani, DKR Luvas, Dra Deise Mitaki, ECPA,

Família Presto Pizzaria e Restaurante, Filé Restaurante e Bar,
Floricultura Jardim dos Amores, FuteRock, Grakar, Gym
Free Tensores para Treinamento, Harder Than, Jornal O DIA
SP, K’ Cakes Confeitaria Artesanal, Loba Eventos, LR Interlagos, Master Mídia Marketing,
Meg Star Speedwear, Monster
English, Padaria Karol 97,
PFOX Informática, School Fighter, SM Renovadora de Veículos, SOS Veterinária, Speed
Angels Kart Racing Girls, Studio JZ Danças e Teatro, Surah
Korean Cuisine, TriploNet Internet Fibra Óptica, ULV, W.I.S
Secret, Zio Vito Pizza e Pasta.

Rally Minas Brasil

Paulistanos marcam presença na etapa de
abertura do Campeonato Brasileiro 2022
O Campeonato Brasileiro
de Rally Cross-Country CBM
e CBA começa nesta quartafeira, dia 09, com o Rally Minas Brasil que chega à quarta
edição. A prova acontece na
cidade de Araxá que, pela primeira vez faz parte do calendário desta modalidade do esporte motor nacional. O encerramento do evento é no sábado (12). Organizado pela
Rallymakers, o Rally Minas
Brasil é aberto para as categorias Motos, Quadriciclos,
UTVs e Carros.
Não faltam entre os inscritos representantes da capital
paulista, todos com boas chances de chegar à vitória em suas
categorias. Deninho Casarini,
bicampeão do Sertões entre os

UTVs, desta vez compete com
um carro na categoria Open, ao
lado do navegador Ivo Mayer (de
Brusque, SC).
Também nos carros, mas na
divisão T1, Fernando Rosset comanda uma picape Ford Ranger
em dupla com Marcelo Haseyama. Já Gunter Hinkelmann e
Deco Muniz competem na Protótipo com uma picape Mitsubishi L200 Triton V8.
Nos UTVs, destaque para
José Hélio Rodrigues (o Zé Hélio). Um dos maiores campeões
do Sertões, ele encara a prova
com o Exo-NB fabricado pela
Giaffone Racing, em parceria
com a CBMM. Um modelo que
faz história por contar com propulsão híbrida. Ele terá a seu lado
o navegador Ramon Sacilotti.

Igualmente experiente, Helena
Deyama, que também é comentarista de automobilismo na TV,
compete na classe Rally UTV 3
(Super Production), em dupla
com Cris Starling. Um dos pioneiros do off-road nacional, Zeca
Sawaya participa na Rally UTV
Over 45.
Entre as motos, Cesar Peduti
filho está inscrito na Rally Moto
3 (Marathon), assim como Francisco Forbes. Já Luís Henrique
dos Santos acelera na Rally Moto
2 (Production).
O Rally Minas Brasil terá cerca de 500 quilômetros, divididos
em dois dias de disputas, e que
cruzarão algumas cidades vizinhas à Araxá e vilarejos, entre
eles Ibiá, Pratinha, Tapira e Sacramento. De acordo com o di-
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Após semanas de incertezas, privações e riscos, um grupo de brasileiros, ucranianos,
argentinos e um colombiano
trazidos da Polônia em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou a Brasília em
segurança.
Além de 43 brasileiros repatriados, o grupo é formado
por 19 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano.
Entre eles, há 14 crianças, oito
cachorros e dois gatos de estimação. Após conseguirem
cruzar a fronteira da Ucrânia
com a Polônia, as pessoas se
concentraram em Varsóvia, de
onde foram resgatadas por
duas aeronaves da FAB: um
KC-390 Millennium e um jato
Embraer Legacy.
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SP soma mais de mil casos
de furtos e vandalismo a
semáforos nos primeiros
60 dias de 2022

Senado aprova projeto
para reduzir preço
dos combustíveis

Foto/ Emerson Santos

Grupo vindo da
Polônia chega a
Brasília em
aviões da FAB

relação ao estoque do mês anterior.
Os números mostram que,
no mês de janeiro, quatro dos
cinco grupamentos de atividades econômicas apresentaram
saldo positivo, com destaque
para o setor de serviços, com
a geração de 102.026 novos
postos de trabalho formais. O
destaque fica para as atividades de informação, comunicação e atividades financeiras,
imobiliárias, profissionais e administrativas, que geraram
58.773 postos.
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Rally Minas Brasil abre a temporada 2022 do Brasileiro de
Rally Cross Country
retor executivo da Rallymakers,
Fernando Bentivoglio, a região
de Araxá tem um bom desnível

altimétrico e estradas sinuosas
bem interessantes para uma
prova de rally cross-country.
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Lançado projeto da 1ª ciclovia de
longa distância em rodovia no Brasil
O Governador João Doria
lançou na quinta-feira (10) o
projeto da primeira ciclovia de
longa distância em rodovia no
Brasil, a Ciclovia dos Bandeirantes, na Rodovia dos Bandeirantes. Localizada entre São Paulo e Itupeva, a nova ciclovia ligará a capital paulista ao recémlançado Distrito Turístico Serra
Azul, em Itupeva, com aproximadamente 57 quilômetros de extensão. Na ocasião, Doria também autorizou a destinação de
R$ 4,2 milhões para obras de
pavimentação asfáltica da Rodovia Waldomiro Bertassi e de
melhorias na infraestrutura urbana de Itupeva.
“São Paulo vai ganhar a maior e mais completa ciclovia do

Brasil, com a geração de mil
empregos diretos durante a sua
implantação. Uma grande opção
para o esporte, para o lazer e para
a mobilidade”, afirmou o Governador.
A execução das obras da nova
ciclovia ficará a cargo da concessionária CCR AutoBan, integrante do Programa de Concessões Rodoviárias, sob regulação
da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.
O objetivo da iniciativa é melhorar a mobilidade entre a Região
Metropolitana de São Paulo,
Região Metropolitana de Jundiaí e demais municípios às margens das rodovias Bandeirantes
e Anhanguera, permitindo a utilização – com melhores condi-
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CÂMARA (São Paulo)
Agora que o PV resolveu se juntar ao PC do B pra formarem
federação - coligação pra não morrer - com o PT do velho Lulismo, como fica o vereador e ex-presidente da Mesa Diretora
Roberto Trípoli ?
.
PREFEITURA (São Paulo)
Agora que o ex-presidente Temer diz ser a favor de um semipresidencialismo (dividindo o Poder com o Congresso), como
fica o prefeito Ricardo Nunes se os governos estaduais e prefeituras forem semi ?
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Agora que o delegado (Polícia Civil SP) Olim (PP) é o relator do processo contra o deputado Arthur ‘Mamãe Falei’, precisa lembrar que produzirá um relatório pela cassação de quem
cometeu vários crimes ?
.
GOVERNO (São Paulo)
Agora que acabou a obrigação do uso das máscaras (contra
Covid-19) nos espaços abertos pelo Estado paulista, como será
que vai pintar João Doria (PSDB) nas próximas pesquisas eleitorais pra presidência ?
.
CONGRESSO (Brasil)
Agora que o PV do Penna resolveu se juntar ao PC do B na
federação - coligação pra não morrer - pró PT do velho Lulismo, como os ‘verdes’ vão satisfazer ‘vermelhos’ como o deputado federal (SP) Orlando Silva ?
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Agora que Jair Bolsonaro (PL) segue sendo ‘ajustado’ pra
cima pelas empresas de pesquisas que não querem repetir grandes erros, como fica o PT do Lulismo e o PSB, agora com do
arrependido tucano Alckmin ?
.
PARTIDOS (Brasil)
Agora que o Podemos pode perder tudo o que a deputada
federal Renata Abreu construiu no Estado de São Paulo (com o
caso ‘Mamãe Falei’ e MBL), o que ela vai fazer pra demonstrar
que se tornou profissional ?
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Agora que tanto os ministros (Supremo no TSE), como o exsecretário (TSE) Giuseppe Janino deixaram claro que hackers
podem atacar, mas jamais conseguirão assessar a urna eletrônica. Então tá tudo dominado ?
.
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ções de segurança – da bicicleta em deslocamentos de trabalho, esporte, lazer e turismo.
Neste trecho da SP-348, o
projeto funcional prevê a construção de uma ciclovia totalmente segregada da rodovia – entre
os quilômetros 13+800 e 71 da
Rodovia dos B andeirantes
(Shopping SerrAzul), em trechos do canteiro central e do
gramado lateral. As intervenções incluem novos elementos de segurança, acesso controlado de entrada e saída ,
pontos de apoio, barreiras rígidas e novas sinalizações, horizontal e vertical. O valor estimado apresentado pelo projeto funcional chega a R$ 219
milhões.
O projeto prevê ainda a instalação de seis passarelas para
transposição na rodovia – que
permitirão que o ciclista possa acessar a ciclovia sem a necessidade de atravessar a rodovia. Também serão viabilizados
sete pontos de apoio, com
acesso aos postos de serviços,

e a nova sinalização de alerta
aos usuários.

quilômetros de vias para ciclismo no Estado de São Paulo.

Novos Caminhos
Em parceria com o Grupo
CCR, o Estado de São Paulo está
desenvolvendo o projeto Ciclo
Rotas SP CCR, que consiste na
identificação e realização de investimentos em rotas alternativas em vias de baixo movimento, volume de tráfego e menor
velocidade permitida, visando
oferecer opções mais seguras
para a prática de ciclismo, com
implantação de sinalização específica, melhorias no pavimento, conservação do entorno, entre outras medidas.
O objetivo é oferecer melhores e mais seguras condições para pedalar, em comparação às rodovias com grande
volume de tráfego e maior velocidade. Cerca de 100 quilômetros de Ciclorrotas já foram
entregues nas regiões de Holambra, Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Itatiba. Até o final do
primeiro semestre, serão 300

Ciclovias na malha concedida
Com base nas orientações do
Ciclo Comitê Paulista, a ARTESP está prevendo a inclusão
de obras de infraestrutura viária
para construção, conservação e
implantação de ciclovias nos
novos contratos de concessão de
rodovias, como o que ocorreu na
concessão do lote PiPa, de rodovias de Piracicaba a Panorama, assinado em maio de 2021,
onde estão contemplados cerca
de 97 quilômetros de ciclovias,
distribuídos nas rodovias SP284, SP-294, SP-304, SP-308
e SPA 605/294.
Outras intervenções fundamentais para ampliar a segurança
dos ciclistas são as obras do trevo
Alemoa, na rodovia Anchieta (SP
150), com a instalação de ciclovia
entre os kms 60 e 65, ligando o
Jardim Casqueiro, em Cubatão, à
malha cicloviária de Santos.
O Ciclo Comitê Paulista tem

o objetivo de subsidiar tecnicamente e definir ações estaduais
relacionadas à implementação
de procedimentos e estruturas
para veículos não motorizados
(transporte ativo).
Infraestrutura Urbana
Durante a agenda em Itupeva, o Governador João Doria
autorizou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), a celebração de dois
convênios com a prefeitura de
Itupeva. A cidade será contemplada com R$ 4 milhões para
obras de pavimentação asfáltica
da “Via Waldomiro Bertassi”.
Pelo Programa Cidade Acessível, serão destinados R$ 250
mil para a construção de calçada acessível. A iniciativa, gerida
pela SDR em parceria com a
Secretaria de Direitos da Pessoa
com Deficiência, prevê investimentos nas áreas de esportes,
lazer, infraestrutura, educação e
acessibilidade, de forma que os
municípios paulistas se tornem
mais inclusivos.

Poupatempo tem mais de 5 milhões de
acessos à carteira digital de vacinação 2022
Presente desde o início da
campanha de vacinação contra a
Covid-19, o Poupatempo atua
auxiliando a população por meio
de informações disponibilizadas
de maneira prática e fácil. Uma
das opções é a carteira de vacinação, que é o serviço mais procurado nos canais digitais do
programa em 2022, com mais de
5,2 milhões de acessos.
O comprovante de vacinação
da Covid-19, que é um dos documentos mais importantes atualmente, podendo ser exigido

em grande parte dos estabelecimentos do estado e em viagens
internacionais, representa mais
de 31% dos acessos no aplicativo Poupatempo Digital e portal www.poupatempo.sp.gov.br,
seguido da pesquisa de pontuação na CNH, com 18%, e licenciamento digital, com 15%.
“O Poupatempo segue expandindo e aprimorando os serviços ofertados em seus canais
eletrônicos. E nessa luta contra
a Covid-19 não seria diferente.
O acesso à carteirinha de vaci-

nação, que hoje é a opção mais
procurada nas plataformas online do programa, é muito rápido,
simples e seguro. O cidadão não
precisa portar o documento em
papel para comprovar seu ciclo
vacinal, basta apenas apresentar
a versão digital”, diz Murilo
Macedo, diretor da Prodesp –
empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo que administra
o Poupatempo.
Além de poder consultar os
dados da vacinação, como data,
local e agente aplicador, o aplica-

tivo também possui lembrete da
terceira dose do imunizante para
adultos. Com versões em português e inglês, as informações podem ser acessadas e baixadas também pelo site do Poupatempo.
A versão digital da carteira de
vacinação tem a mesma validade
legal do papel entregue no momento da imunização e pode ser salva
no celular ou impressa. Com cor
diferenciada, a carteira de vacinação infantil para as crianças de 5 a
12 anos também está disponível
nas plataformas do Poupatempo.

SP soma mais de mil casos de furtos e vandalismo
a semáforos nos primeiros 60 dias de 2022
A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) registrou, nos
dois primeiros meses de 2022,
1.112 ocorrências de furto ou
vandalismo de equipamentos
semafóricos. O número representa, em média, 18 semáforos
danificados por dia. Trata-se de
um aumento de 77,92% em relação ao mesmo período de
2021, quando foram contabilizadas 625 ocorrências.
Entre janeiro e fevereiro foram reinstalados 79 quilômetros
de fiação elétrica nos equipamentos alvos de dano ao patrimônio. É a distância aproximada entre São Paulo e a cidade de
Guararema no Interior paulista.

Durante o período de pandemia o problema se agravou e
vem crescendo ano a ano. Para
se ter uma ideia, em 2019, ao
longo de todo o ano, foram
1.969 ocorrências desse tipo de
crime. Em 2020, o número saltou para 4.554. Já em 2021, o
número continuou crescendo,
chegando a 5.237. Os números
de 2022, até o momento, mostram que a tendência continua
sendo de alta.
O vandalismo de um controlador semafórico pode afetar o
funcionamento de até cinco cruzamentos semaforizados numa
mesma região. A área central da
cidade costuma concentrar o

maior número de falhas por furto ou vandalismo. Neste ano,
entretanto, verifica-se um aumento significativo nas regiões
leste e sudeste. No ano passado
tivemos 283 ocorrências de furto/vandalismo em controlador,
uma média de 23/mês. No período de janeiro a fevereiro/22
este número passou para 83
ocorrências, uma média de 41/
mês.
Para minimizar o volume das
ocorrências, a CET tem feito o
alteamento dos controladores
semafóricos, a concretagem e
soldagem das tampas das caixas
de passagem da fiação, bem
como das janelas de inspeção

das colunas semafóricas. Os danos causam prejuízos e, principalmente, colocam em risco a
segurança de pedestres e condutores.
A CET mantém conversas
frequentes com a Secretaria de
Segurança Pública, Polícias Civil e Militar e a GCM para a adoção de medidas que combatam
esse tipo de crime tão nocivo à
cidade. Em 2021, ano todo, foram registrados 32 flagrantes de
furto ou vandalismo de semáforos. Em 2022, até fevereiro, foram quatro flagras. A população
pode ajudar. Ao flagrar um ato
criminoso, denuncie pelo 190
ou 156.

“Tô Legal!” passa a atender trabalhadores
das feiras livres, mercados, sacolões e centrais
de abastecimento municipais
Disponibilizar ao cidadão
um atendimento mais ágil e desburocratizado, aumentando a
transparência dos serviços prestados pela municipalidade é um
dos fatores que levaram a Prefeitura de São Paulo a implantar
o sistema “Tô Legal!”. A Secretaria Municipal das Subprefeituras já emitiu mais de 28 mil
autorizações e agora se estende para trabalhadores das feiras livres, mercados, sacolões
e centrais de abastecimento
municipais; oferecendo inovação e simplificação dos procedimentos em benefício de quase 13 mil pessoas.
O serviço online, criado em
2019 com o objetivo de fornecer permissões temporárias para
a realização de comércio nas
vias públicas. Atualmente, os
dados de processos de permissão de uso referentes aos setores de feiras e abastecimentos,
encontram-se num sistema criado na década de 80, desatualizado e com limitações técnicas
e operacionais que impedem a
integração com outros serviços
eletrônicos prestados pela administração pública.
Dada à necessidade de uma

melhoria, identificou-se no
“Tô Legal!” o meio mais eficiente para a otimização do
trabalho, tendo em vista os resultados positivos apresentados na regularização do comércio na Capital.
Além de maior eficiência
processual e no atendimento ao
permissionário, visto a agilidade que o sistema garante ao permitir que praticamente tudo seja
realizado virtualmente, terão
acesso em tempo real para: Solicitações de revalidação, alteração de dados, transferência,
emissão e impressão de segunda via de documento (como o
Termo de Permissão de uso e
Cartão de Identificação) e guias
de pagamento, bem como o controle dos pagamentos efetuados
e pagamentos futuros, todos
protocolados online.
Com a migração dos dados
do permissionário, o sistema
“Tô Legal!” realiza o gerenciamento destas atividades no logradouro público, bem como
efetua a emissão do Termo de
Permissão de Uso e o Cartão de
Identificação dos que possuem
a licença.
Para feirantes, o cálculo atu-

al do preço público é baseado no
padrão da feira para a atividade
exercida e a área de espaço público utilizada, conforme disposto no Decreto nº 48.172/
2007. Para permissionários de
mercados, centrais de abastecimento e sacolões municipais, o
valor do preço público corresponde ao valor ofertado na licitação, reajustado anualmente.
Com a implantação, o carnê deixará de ser enviado pelos correios, diminuindo custos para
os cofres públicos, e evitando
problemas de endereços desatualizados ou correspondência
não recebida. A responsabilidade da emissão da guia passa a
ser do permissionário, e não da
Prefeitura.
Para o pagamento de preço
público, o permissionário deverá emitir a guia DAMSP diretamente no “Tô Legal!”, e saldar
no sistema bancário. A baixa é
automática, após a compensação, não havendo necessidade de
se dirigir a uma unidade municipal para entregar qualquer
comprovante de quitação.
Destaca-se que o sistema
não interfere na escolha de pontos para exercício do serviço ou

demais atribuições já definidas
junto à Supervisão de Abastecimento do Município-Abast.
A emissão dos documentos
destes novos feirantes se dará
após o cadastro dos mesmos
no sistema.
“Tô Legal!”
O sistema “Tô Legal!” abriga oito modalidades de Termo
de Permissão de Uso e três de
Portaria de Autorização para
comércio e prestação de serviços nas ruas de São Paulo.
Inovador desde sua concepção, tem sido um marco na prestação de serviços da Prefeitura
do Município de São Paulo e
vem sendo reconhecido através
de premiações como: Prêmio
Cidade de São Paulo (2019) por
meio de sua idealizadora, diretora de DCUEP, Maria Albertina Afonso Henke; Troféu InovaCidade (2020), em reconhecimento do Instituto Smart City
Business América às iniciativas
que contribuem para a melhoria
da qualidade de vida nas cidades,
no ecossistema de cidades inteligentes; Premia Sampa, na categoria Inovação em Larga Escala (2020).
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Brasil gera 155.178 mil empregos
formais em janeiro, segundo Caged
O Brasil fechou o mês de janeiro de 2022 com um saldo de
155.178 empregos formais, segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) apresentado na quinta-feira (10) pelo
Ministério da Economia. O
saldo de janeiro foi resultado
de 1.777.646 admissões e
1.622.468 desligamentos.
Com isso, o estoque de empregos formais no país chegou a 40.833.533, o que representa uma variação de
0,38% em relação ao estoque do
mês anterior.
Os números mostram que, no
mês de janeiro, quatro dos cinco grupamentos de atividades
econômicas apresentaram saldo positivo, com destaque
para o setor de serviços, com
a geração de 102.026 novos
postos de trabalho formais. O
destaque fica para as atividades de informação, comunicação e atividades financeiras,
imobiliárias, profissionais e administrativas, que geraram
58.773 postos.
Na sequência vem a indústria
geral, que gerou 51.419 postos;

construção civil, com 36.809
postos e Agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e aquicultura, com 25.014 postos. O
setor de comércio teve saldo
negativo de 60.088 postos.
“Foram 15.600 admissões e
12.517 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente
- empresa contrata um funcionário para prestar serviços de
forma esporádica - gerando saldo de 3.083 empregos, envolvendo 3.784 estabelecimentos
contratantes. Um total de 201
empregados efetuou mais de um
contrato na condição de trabalhador intermitente”, informou
a pasta.
Em janeiro de 2022, houve
21.367 admissões e 17.538 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, gerando saldo de 3.829 empregos, envolvendo 4.827 estabelecimentos
contratantes. Além disso, 355
empregados celebraram mais de
um contrato na condição de trabalhador intermitente.
“Do ponto de vista das atividades econômicas, o saldo de
emprego na modalidade de trabalho intermitente distribuiu-se

por serviços (+2.592 postos),
construção civil (+1.256 postos), indústria geral (+824
postos), agropecuária (+81
postos) e comércio (-924
postos)”, informou o Ministério da Economia.
Já em relação ao trabalho em
regime de tempo parcial foram
registradas 16.370 admissões e
15.687 desligamentos, gerando
saldo de 683 empregos, envolvendo 6.578 estabelecimentos
contratantes. Um total de 96
empregados celebrou mais de
um contrato em regime de tempo parcial.
Entre as atividades econômicas, o saldo de emprego em regime de tempo parcial ficou
distribuído da seguinte forma:
indústria geral, com 1.312 postos; serviços, com 121 postos;
construção, com 55 vagas,
agropecuária, com 32 postos e
comércio, com saldo negativo
de 773 postos.
Desligamento com acordo
Em janeiro de 2022, houve
17.975 desligamentos mediante acordo entre empregador e
empregado, envolvendo 12.294

estabelecimentos, em um universo de 11.419 empresas. Houve 49 empregados que realizaram mais de um desligamento.
Estados
De acordo com o Novo Caged, no mês de janeiro de
2022, apenas 19, dos 27 estados registraram saldos positivos. Entre os estados que
mais geraram vagas, o destaque é para São Paulo, com
48.355 novos postos. Santa
Catarina, com 23.358, e Paraná, com 18.351.
Os estados que apresentaram
maior saldo negativo de vagas
foram: Sergipe, com -1.253
postos; Ceará, com -1.508 postos e Rio Grande do Norte, com
-2.430 postos.
Salário
Para o conjunto do território nacional, o salário médio de
admissão em janeiro/2022 foi
de R$ 1.920,59. Comparado ao
mês anterior, houve aumento
real de R$ 115,24 no salário
médio de admissão, uma variação em torno de 6,38%. (Agencia Brasil)

Petrobras reajusta preços da gasolina
e diesel para as distribuidoras
A Petrobras anunciou na
quinta-feira (10), no Rio de Janeiro, reajustes de preços de
venda de gasolina e diesel para
as distribuidoras a partir desta
sexta-feira (11) após 57 dias
sem aumento. O preço médio de
venda da gasolina da Petrobras
para as distribuidoras passará de
R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro.
“Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro
e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da
Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,37, em média, para R$ 2,81 a cada litro
vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,44 por litro”, infor-

mou o comunicado da empresa.
Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para
as distribuidoras subirá de R$
3,61 para R$ 4,51 por litro.
“Considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90%
de diesel A para a composição
do diesel comercializado nos
postos, a parcela da Petrobras
no preço ao consumidor passará de R$ 3,25, em média, para
R$ 4,06 a cada litro vendido na
bomba. Uma variação de R$
0,81 por litro”, diz a nota.
Gás
Para o GLP, gás liquefeito de
petróleo, de acordo com a empresa, o último ajuste de preços

vigorou a partir de 9 de outubro
do ano passado. A partir desta
sexta-feira, o preço médio de
venda do GLP da Petrobras, para
as distribuidoras, subirá de R$
3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg,
refletindo reajuste médio de R$
0,62 por kg.
“Esse movimento da Petrobras vai no mesmo sentido de
outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de
venda”, afirmou a companhia.
Apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, como decorrência
da guerra entre Rússia e Ucrâ-

nia, a Petrobras informou que
decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato,
fazendo monitoramento diário
dos preços de petróleo.
“Após serem observados
preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de
venda às distribuidoras para que
o mercado brasileiro continue
sendo suprido, sem riscos de
desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo
atendimento às diversas regiões
brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores,
além da Petrobras”, disse o comunicado. (Agencia Brasil)

Empresas de telemarketing têm
prefixo obrigatório para ligações
Começou a valer, a partir da
quinta-feira (10), o uso obrigatório do prefixo 0303 na ligações realizadas para clientes
pelas empresas de telemarketing. A mudança, anunciada no
final do ano passado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), tem o objetivo de
ajudar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de li-

gação e decidir se vão aceitar a
chamada.
O código aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise a ofertar produtos
ou serviços. As mudanças valem
apenas para as prestadoras de
telefonia móvel. Daqui a 90
dias, deverão ser implementadas
também pelas operadoras de telefonia fixa.

Segundo a Anatel, o uso do
código 0303 será exclusivo e
obrigatório para atividades de
telemarketing ativo, prática de
oferta de produtos ou serviços
por meio de ligações ou mensagens telefônicas, previamente
gravadas ou não. A medida determina que as redes de telecomunicações permitam a identificação clara do código no visor do

aparelho.
Além disso, as operadoras
deverão fazer o bloqueio preventivo de chamadas originadas
de telemarketing ativo a pedido do consumidor. Também
caberá às teles empregar os
meios tecnológicos necessário
para coibir o uso fora das regras estabelecidas pela Anatel.
(Agencia Brasil)

Conab estima safra de grãos de
265,7 milhões de toneladas
A safra de grãos 2021/2022
deve alcançar 265,7 milhões de
toneladas, um crescimento de 10
milhões de toneladas na comparação com o ciclo anterior, informou na quinta-feira (10) a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A estimativa,
que faz parte do sexto levantamento da safra, aponta ainda para
um aumento de 4,3% na área
destinada à plantação, estimada em 72,7 milhões de hectares. Segundo a Conab, o aumento na área plantada se deve
à incorporação de 3 milhões
de hectares, em sua maioria voltados para as plantações de soja
e de milho.
Apesar da expectativa de aumento na colheita, quando
comparada com o resultado
obtido no período 2020/21,
há uma leve perda na produção
de 0,9% sobre o volume divulgado em fevereiro, quando
eram esperadas 268,2 milhões de toneladas.
“A queda é reflexo da forte
estiagem verificada, sobretudo,
nos estados da Região Sul do
país e no centro-sul de Mato
Grosso do Sul. O clima adverso
impactou de maneira expressiva as produtividades das lavouras de soja e milho 1ª safra, prin-

cipalmente”, disse a Conab.
A Conab disse ainda que as
atenções estão voltadas para a
colheita da safra da soja, que já
ultrapassa 50%. No total, foram
plantados 40,7 milhões de hectares, acréscimo de 3,8% na
área plantada em relação à safra
2020/2021. A expectativa é que
a produção alcance 122,76 milhões de toneladas.
Segundo a Conab, o avanço
da colheita da soja dita o ritmo
do plantio do milho segunda safra. Atualmente, a empresa estima que a área destinada ao milho já está em 74,8% semeada.
O destaque vai para o estado de
Mato Grosso com 94% plantado. A previsão é de um plantio
em uma área aproximada de 16
milhões de hectares, o que representa um acréscimo de 6,7%
à safra anterior.
A expectativa da Conab é que
a produção total do cereal cresça 29%, podendo chegar a 112,3
milhões de toneladas. O incremento é impulsionado pelo melhor desempenho principalmente da segunda safra do grão, que
pode passar de 60,7 milhões de
toneladas no período 2020/21
para 86,2 milhões de toneladas
na atual temporada.
A Conab disse ainda que tam-

bém há expectativa de crescimento para a safra do algodão.
O levantamento divulgado nesta
quinta-feira aponta um incremento de 19,7% na produção da
fibra, podendo chegar a aproximadamente 6,9 milhões de toneladas, sendo 2,82 milhões de
toneladas apenas da pluma.
Já a safra de feijão foi prejudicada parcialmente e vai apresentar perdas, em razão de “adversidades climáticas” especialmente no primeiro ciclo da cultura. A Conab informou que as
lavouras de segunda safra da leguminosa estão em implantação ou em pleno desenvolvimento, com perspectiva de alcançar um bom resultado. Isso
garantiria o abastecimento do
mercado consumidor, equilibrando a oferta do grão.
No caso do arroz, a Conab
prevê redução tanto na área
cultivada quanto de produtividade. Com isso a produção estimada é de 10,3 milhões, queda de 12,1% em relação à safra
2020/21.
Fertilizantes
A Conab apresentou ainda o
percentual de participação dos
fertilizantes nos custos para as
culturas de soja, milho e trigo.

De acordo com o estudo, atualmente a participação fica dentro
de uma margem entre 30% a
40% nos custos variáveis, a depender da região produtora e do
produto analisado.
“No caso do trigo, os fertilizantes representam cerca de
33% dos custos variáveis em
Passo Fundo, no Rio Grande do
Sul, enquanto que no município
paranaense de Cascavel o percentual chega a 38%. Para o milho 2ª safra, o peso destes insumos chega a 33% em Sorriso
(MT). Já no cultivo de soja no
município mato-grossense o
percentual de participação dos
fertilizantes atinge um índice de
37%”, disse a empresa.
A preocupação é que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia
prejudique o fornecimento do
insumo, aumentando o custo da
produção e, consequentemente,
os preços ao consumidor.
Os dados contemplam os
preços praticados até fevereiro
deste ano. De acordo com a
Secretaria de Comércio Exterior, cerca de 22% dos fertilizantes importados no último
ano tiveram como origem a
Rússia, seguido da China, com
15%, e o Canadá com 10%.
(Agencia Brasil)

Grupo vindo da
Polônia chega a
Brasília em aviões
da FAB
Após semanas de incertezas, privações e riscos, um grupo de
brasileiros, ucranianos, argentinos e um colombiano trazidos da
Polônia em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou a
Brasília em segurança.
Além de 43 brasileiros repatriados, o grupo é formado por
19 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. Entre eles,
há 14 crianças, oito cachorros e dois gatos de estimação. Após
conseguirem cruzar a fronteira da Ucrânia com a Polônia, as
pessoas se concentraram em Varsóvia, de onde foram resgatadas
por duas aeronaves da FAB: um KC-390 Millennium e um jato
Embraer Legacy.
A maior parte das pessoas viajou a bordo do KC-390, que
pousou na Base Aérea de Brasília perto de 12h30. No Legacy,
viajaram uma grávida e duas famílias com crianças de colo, além
do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que estava
na Polônia, coordenando as etapas finais da chamada Operação
Repatriação.
Ao deixar os aviões, o grupo foi recepcionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ministros de Estado, parlamentares e oficiais
militares também prestigiavam a cerimônia de recepção.
A capital federal foi o destino final de uma viagem de quase
12 horas que, a partir da capital polonesa, contou com rápidas
escalas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e em
Recife (PE), onde a aeronave pousou por volta das 6h30 de quinta-feira, e permaneceu por cerca de três horas.
De Brasília, as pessoas poderão seguir para seus destinos finais com passagens cedidas por companhias aéreas, mas, antes,
passarão por procedimentos administrativos e sanitários necessários para entrada no país. (Agencia Brasil)

Vamos reconstruir tudo
que foi destruído”, diz
presidente da Ucrânia
Em depoimento divulgado na quinta-feira (10), o presidente da
Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o povo de seu país não
irá desistir de lutar e que, depois de vencer a Rússia, irão reconstruir o que foi destruído, rápido e com qualidade. “Eu até já criei
programas governamentais para a reconstrução de todas essas cidades. Elas não verão nenhum rastro da agressão russa”, disse.
Em sua fala emocionada, Zelensky afirma que o povo ucraniano está lutando pela liberdade de todos os cidadãos do continente europeu. “Sei que os líderes da União Europeia (UE) vão
se unir para tratar da nossa adesão. Estamos esperando um sinal
concreto. Esperamos um apoio poderoso porque isso será justo,
verdadeiro, humano e europeu”, disse.
Para o mandatário ucraniano, o presidente russo, Wladimir Putin, quer humilhar o povo “para que eles, de joelhos, peguem pão e
água das mãos dos invasores. Para que eles possam salvar as suas
vidas somente indo para territórios ocupados ou para a Rússia”.
Zelensky disse que os cidadãos russos um dia perceberão
que estão sendo enganados por Putin há anos. E que sentirão as
consequências econômicas e sociais da guerra e perceberão que
o futuro de seus filhos está sendo roubado. “A guerra nunca é
isolada, ela sempre bate na vítima e no agressor também”.
O presidente ucraniano disse ainda que a Rússia mentiu para
seus cidadãos quando afirmou que o ataque de quarta-feira (9) a
um hospital em Mariupol não teve vítimas pois o local estava
vazio. Zelensky disse que o saldo do ataque foi de três mortos,
entre elas uma menina, e 17 feridos, entre crianças, mulheres e
médicos. (Agencia Brasil)

Vendas do varejo crescem
0,8% de dezembro para
janeiro, diz IBGE
O volume de vendas do comércio varejista teve alta de
0,8% na passagem de dezembro
de 2021 para janeiro deste ano.
Na passagem de novembro para
dezembro, o setor teve queda de
1,9%. Os dados da Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC),
foram divulgados na quinta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
No acumulado de 12 meses,
o setor tem alta de 1,3%. Na
comparação com janeiro do ano
passado, no entanto, o varejo
recuou 1,9%, a sexta queda consecutiva neste tipo de comparação. Também houve perda de
0,2% na média móvel trimestral.
Na passagem de dezembro
para janeiro, a alta foi puxada por
três equipamentos e material
para escritório informática e
comunicação (0,3%), artigos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (3,8%)
e de outros artigos de uso pessoal e doméstico (9,4%).
Cinco segmentos tiveram
queda: tecidos, vestuário e calçados (-3,9%), livros, jornais,
revistas e papelaria (-2%), mó-

veis e eletrodomésticos (0,6%), combustíveis e lubrificantes (-0,4%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,1%).
A receita nominal cresceu
1,5% de dezembro para janeiro,
1% na média móvel trimestral,
10,6% na comparação com janeiro de 2021 e 14% no acumulado de 12 meses.
Varejo ampliado
O varejo ampliado, que inclui
veículos e materiais de construção, recuou 0,3%, em seu volume de vendas, na passagem de
dezembro para janeiro, devido às
quedas de veículos, motos, partes e peças (-1,9%) e materiais
de construção (-0,3%).
O volume do varejo ampliado também teve queda de 1,5%
na comparação com janeiro do
ano passado, mas subiu 0,2% na
média móvel trimestral e 4,6%
no acumulado de 12 meses.
A receita nominal do segmento teve altas de 1,2% na comparação com dezembro, de 12%
em relação a janeiro do ano passado e de 18,4% no acumulado
de 12 meses. (Agencia Brasil)
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Consumo das famílias tem
alta de 1,23% em janeiro
Safra de grãos chegará a 261,6
milhões de toneladas em
2022, diz IBGE
A safra nacional de grãos
deve alcançar 261,6 milhões
de toneladas em 2022, segundo a estimativa de fevereiro
do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
(LSPA), divulgado na quinta-feira (10) pelo IBGE. O volume representa um recuo de
3,8% na comparação com a
estimativa do mês anterior.
Apesar disso, segundo o
IBGE, a colheita deve avançar 3,3% em relação a de
2021, quando atingiu 253,2
milhões de toneladas, um
novo recorde na série histórica.
Para o gerente da pesquisa, Carlos Barradas, o resultado foi influenciado por fatores climáticos. “Esse declínio na estimativa se deve aos
problemas climáticos enfrentados por estados da região
Sul, como Rio Grande do Sul
e Paraná, notadamente a falta de chuvas durante a 1ª safra”, disse.
Produção da principal
commodity do país, a soja
deve alcançar 123,0 milhões
de toneladas, o que representa redução de 6,7% na
comparação com a estimativa de janeiro e de 8,8% frene
ao último ano. “Mesmo com
elevados investimentos na
produção da leguminosa, os
efeitos adversos causados
pela estiagem têm afetado
drasticamente o desempenho
das lavouras de verão nos
estados do centro-sul do
país”, informou o gerente.
Com a queda estimada em
1,1% em relação ao mês anterior e alta de 23,9% em relação a 2021, a produção de
milho deve chegar a 108,7 mi-

lhões de toneladas. “Após
uma grande queda na produção, em 2021, efeitos do atraso do plantio da 2ª safra e
da falta de chuvas nos principais estados produtores,
espera-se um ano dentro da
normalidade o que propiciará a recuperação das lavouras de milho, inclusive devendo atingir um novo recorde nacional”, completou.
O arroz deve ter produção de 10,7 milhões de toneladas, volume que vai corresponder a recuo de 3,2% ante
o mês anterior e de 7,9% ao
ano anterior. Carlos Barradas avaliou que a principal
responsável pela queda foi
a forte estiagem na Região
Sul que afetou as lavouras
de sequeiro e restringiu a irrigação de grande parte das
demais. Ainda assim, o gerente considerou que o consumo não será atingido.
“Tanto a produção de arroz,
quanto a de feijão devem
atender ao consumo do mercado interno”, afirmou.
As culturas de soja, de
milho e de arroz equivalem a
92,7% da estimativa da produção e respondem por
87,7% da área a ser colhida
em 2022.
Ainda na estimativa de
fevereiro, houve destaque
com variações positivas em
relação a estimativa de janeiro na produção de milho 2ª
safra (0,50%), sorgo (2,3%)
e cacau (2,3%). Em sentido
contrário, são esperados declínios na produção do milho 1ª safra (-5,9%), da batata-inglesa 1ª safra (-3,5%), da
uva (-1,4%) e da batata-inglesa 2ª safra (-1,0%).

O consumo das famílias brasileiras teve alta de 1,23% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2021, segundo levantamento divulgado na quintafeira (12) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
Em relação a dezembro de 2021,
o Índice Nacional de Consumo
nos Lares Brasileiros teve queda de 21,22%.
Para o vice-presidente Administrativo e Institucional da
Abras, Marcio Milan, o crescimento abaixo do esperado para o
ano no primeiro mês acontece
pela diferença de cenário. Ele lembra que no início de 2021, devido
as restrições para conter a pandemia de covid-19, os supermercados representavam poucas formas de compra para diversos tipos de produtos. “O consumidor
só conseguia se abastecer indo

ao supermercado”, enfatizou. Em
janeiro do ano passado, o consumo teve alta de 12%.
Em 2022, a estimativa da
Abras é que o consumo das famílias cresça 2,8%. Milan pondera, no entanto, que a guerra
na Ucrânia traz incertezas. “A
gente acredita em uma negociação, que esse caminho da paz
vai chegar”, diz ao comentar
que, por enquanto, as previsões
são otimistas em relação o conflito no leste europeu.
No momento, produtos importantes já sofrem os impactos da
guerra. De acordo com o levantamento da Abras, o trigo já teve
alta de 46,2% na cotação na Bolsa
de Valores de Chicago (EUA). O
milho teve elevação de 11,9% e a
soja de 11%. Esses aumentos podem, segundo Milan, ter reflexos
nos preços nos próximos meses.

“Esses aumentos dos custos
de produção, decorrentes dos
aumentos dos insumos no mercado interno e externo, somado
a fatores como os preços dos
combustíveis e da energia, tendem a serem repassados para o
consumidor. Tudo vai depender
dos níveis de estoque e do momento das compras de cada um”,
avaliou.
Entre os fatores que devem
puxar o aumento do consumo
este ano, Milan destaca a melhora nos níveis de emprego e o
Programa Auxílio Brasil. O vicepresidente da Abras também espera que algumas categorias de
trabalhadores consigam reposição salarial das perdas da inflação. “As convenções coletivas
de trabalho vão ser incorporadas ao longo do ano. A reposição da inflação é algo que está

sendo muito discutido”, acrescentou.
A cesta com os 35 produtos
mais consumidos em supermercados registrou alta nos preços
de 11,5% em janeiro em relação
ao mesmo mês de 2021. As maiores altas foram da cebola (12,4%),
da batata (9,6%), do tomate
(6,2%) e do café moído (4,7%).
A alta de preços tem levado,
segundo Milan, os consumidores a buscarem marcas e produtos mais baratos. “O consumidor muito rapidamente vem se
adaptando fortemente. Ele está
vendo que para manter o consumo ele teve que trocar de marcas. Isso a gente está vendo em
todos os produtos que compõe
a cesta básica”, analisou. A carne bovina, por exemplo, tem sido
substituída pelos ovos e frango. (Agencia Brasil)

Governo libera R$ 1,7 mi para cidades
atingidas por desastres naturais
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) anunciou, na quinta-feira (10), o repasse de mais R$ 1,7 milhão
para ações de defesa civil em
14 cidades brasileiras atingidas
por desastres naturais.
No Rio Grande do Sul, o
maior investimento, de R$ 361,4
mil, será destinado ao município de Caibaté para a compra de
cestas de alimentos, combustível e reservatório móvel para
caminhão-pipa. A região sofre
com a forte seca.
A cidade gaúcha de Novo
Tiradentes receberá R$ 252,7 mil
para a aquisição de cestas básicas e de reservatório móvel
com motobomba, além de aluguel de caminhão-pipa. Já o
município de Nova Esperança
do Sul, no mesmo estado, teve
duas portarias com liberação de
recursos publicadas. Ao todo,
a cidade vai receber R$ 227,2 mil
para a compra de cestas de ali-

mentos e combustível.
Na lista de cidades gaúchas
beneficiadas com recursos federais, estão ainda Unistalda
(R$ 147,6 mil), Engenho Velho
(R$ 144,6 mil) e Vera Cruz (R$
120 mil). Os recursos serão usados para a compra de reservatórios de água potável e outros
itens.
Ainda no Rio Grande do Sul,
o município de Barra do Rio
Azul contará com R$ 66,5 mil.
Bom Retiro do Sul, com R$ 38
mil; Ibirapuitã, com R$ 21,8 mil,
e Barão, com R$ 18 mil completam a lista de cidades beneficiadas.
Em Santa Catarina, o MDR
vai investir R$ 102,3 mil em
Campos Novos e R$ 60 mil em
Paraíso para ações de resposta
aos efeitos da estiagem.
Também foram publicadas
portarias com liberação de recursos para Cícero Dantas, na
Bahia, que receberá R$ 130 mil,

e Riacho dos Machados, em
Minas Gerais, que contará com
R$ 22,5 mil. As duas cidades
foram atingidas por chuvas intensas e vão utilizar os repasses na compra de cestas de alimentos.
Com o repasse feito da quinta, o governo federal informa ter
liberado, ao longo da semana,
o montante de R$ 31,5 milhões
para ações de resposta a desastres naturais.
Após a concessão do status de situação de emergência
pela Defesa Civil Nacional, os
municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As
ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e
reconstrução de equipamentos
de infraestrutura danificados.
De acordo com a pasta, a solicitação deve ser feita por meio
do Sistema Integrado de Infor-

mações sobre Desastres (S2ID).
Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados.
Com a aprovação, é publicada
portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.
O MDR também deve anunciar a criação de linhas de crédito específicas empreendedores
de atividades urbanas e produtores rurais afetados pelas fortes chuvas que atingiram cidades inseridas na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que inclui os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Também serão divulgadas
condições para a prorrogação
de operações de crédito, tanto
urbanas quanto rurais, que tenham sido afetadas pelo excesso de chuvas. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
AGROPECUÁRIA JACI LTDA.
CNPJ nº 04.645.715/0001-52 - NIRE 3521711037-1
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS
Data, Hora e Local: 28/01/22, às 10h na sede da Sociedade, na Rua Padre Fabiano, 481, Centro,
Capivari/SP. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa:
Cid Annichino - Presidente, João Paulo Annichino - Secretário. Publicações: Dispensadas nos termos
do §2º do artigo 1072 do Código Civil. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da
sociedade, nos termos do artigo1082, inciso II do Código Civil. Deliberações: Após a leitura dos
documentos mencionados na ordem do dia, esclarecendo que o capital social que atualmente é de
R$ 279.899,00, dividido em 279.899 quotas totalmente subscritas e integralizadas, no valor nominal
de R$ 1,00 cada uma, apresenta-se excessivo ao objeto social, razão da redução do mesmo em
R$ 180.700,00, sendo R$ 160.699,92 em imóveis e R$ 0,08 em moeda corrente no País, distribuindo
proporcionalmente aos sócios, na razão de sua participação na empresa, passando dessa forma, o
capital social para R$ 119.199,00 dividido em 119.199 quotas, totalmente subscritas e integralizadas,
no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, posto em discussão e votação, foram aprovados sem reservas
e restrições. Encerramento e Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer
outra manifestação, lavrou-se a presente ata que lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.
Cid Annichino - Presidente; João Paulo Annichino - Secretário.

RR Agropecuária Ltda.
CNPJ nº 04.529.820/0001-26 - NIRE nº 3521699085-7
Ata da Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 28/01/22, às 10h na sede da Sociedade, na Rua Bento Dias, 409 - Centro,
Capivari/SP. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa:
Roberto Annichino - Presidente, Ralph Bicudo Annichino - Secretário. Publicações: Dispensada
nos termos do §2º do artigo 1072 do Código Civil. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital
social da sociedade, nos termos do artigo1082, inciso II do Código Civil. Deliberações: Após a leitura
dos documentos mencionados na ordem do dia, esclarecendo que o capital social que atualmente é
de R$ 198.866,00, dividido em 198.866 quotas totalmente subscritas e integralizadas, no valor nominal
de R$ 1,00 cada uma, apresenta-se excessivo ao objeto social, razão da redução do mesmo em
R$ 139.636,00, sendo R$ 139.633,75 em imóveis e R$ 2,25 em moeda corrente no País, distribuindo
proporcionalmente aos sócios, na razão de sua participação na empresa, passando dessa forma, o
capital social para R$ 59.230,00 dividido em 59.230 quotas, totalmente subscritas e integralizadas,
no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, posto em discussão e votação, foram aprovados sem reservas
e restrições. Encerramento e Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra
manifestação, lavrou-se a presente ata que lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. Roberto
Annichino - Presidente; Ralph Bicudo Annichino - Secretário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA
O Síndico do Condomínio Edifício COPAN, atendendo ao disposto no artigo XI, §1º, §
4º e demais preceitos que lhes são próprios da Convenção Condominial e Legislação
pertinente, CONVOCA, os Srs. (as) Condôminos(as) a participarem de Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária. A assembleia realizar-se-á em formato presencial
no dia 29 de março de 2022 (terça-feira), às 18 horas em primeira convocação e, na
hipótese de não atingir o “quorum” necessário para a sua instalação, às 18:30 horas
em 2ª Convocação com qualquer número de condôminos. Local: Assembleia: a)
no FOYER do condomínio; b) não haverá coleta de votos pela forma digital; c) será
disponibilizada a coleta de votos individualizados aos que não puderem comparecer
a reunião, permitindo assim que todos possam votar, deliberando democraticamente
sobre os assuntos da ordem do dia. Nessa modalidade assinarão o livro de presença
e anotarão os votos em separado assinando ao ﬁnal indicando cartório para o
reconhecimento da ﬁrma, sempre observadas todas as regras inerentes. ORDEM
DO DIA Sessão Ordinária 1. Relatório da Administração; 2. Parecer do Conselho
Consultivo sobre as contas 2021-2022; 3. Discussão e votação das contas 2021-2022;
4. Apresentação, discussão e votação da previsão orçamentária para 2022/2023; 5.
Outros assuntos de interesse do condomínio. Sessão Extraordinária 1. Rateio de 25%
do valor atual da cota condominial para fomento da reforma da fachada: 2. Aprovação
de Orçamento (R$1.700.000,00) para impermeabilização da área de transição
acima da loja Terraço e 3. Comissão de Obras – Fachada. O credenciamento dos
condôminos ou procuradores que pretendam participar da assembleia, precipuamente
obter senha para votação, será disponibilizada na Administração do Condomínio, na
sobreloja do Bloco F nos dias 28 e 29 de março de 2021 das 10:00 às 12:00 e das
13:00 as 16:00 horas. A Assembleia em seu formato presencial será realizada com a
adoção de todas as medidas e protocolos sanitários, inclusivamente o distanciamento
social, uso de máscaras e álcool gel, sempre evitada a aglomeração. Observaremos
as posturas governamentais acerca da obrigatoriedade ou não do uso de máscaras.
ADM - Affonso Celso Prazeres de Oliveira Síndico

Sibolga Empreendimentos e Participações Ltda

CNPJ/MF 02.248.795/0001-87
Extrato da Ata de Reunião de Sócios da Sociedade
Data, Hora, Local: 01.02.2022, às 17hs., na sede social, Rua Paulistânia, 90, conjunto 22, sala 01, São Paulo/SP. Mesa:
Presidente: Fabio Rothschild Iguelka, Secretário: Eduardo Rothschild Iguelka. Presença: Totalidade dos sócios. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 7.800.000,00, e; b) pagamento aos sócios do valor equivalente
ao dessa redução parte mediante a entrega aos mesmos, das participações societárias que a sociedade possui nos empreendimentos CLA Jundiai Centro Logístico Anhanguera Jundiai Ltda - CNPJ 10.562.659/0001-95 e CLR Empreendimento Imobiliário SPE S/A – CNPJ 13.019.293/0001-09 e parte em dinheiro, da seguinte forma: a) Nicole Rothschild
Iguelka e Eduardo Rothschild Iguelka receberão, cada um, 50% da participação no CLA Jundiaí - R$ 1.856.667,77 e R$
743.332,24 em dinheiro, e; b) Fabio Rothschild Iguelka receberá 100% da participação no CLR Raposo - R$ 2.597.657,50
e R$ 2.342,50 em dinheiro. O capital social passará a ser de R$ 999.999,00, mediante cancelamento de igual número de
quotas pertencentes aos sócios Fabio Rothschild Iguelka, Nicole Rothschild Iguelka; e Eduardo Rothschild Iguelka, em
partes iguais, transferência do saldo em dinheiro e cessão das participações societárias respectivas, uma vez que o valor
atual do capital se mostra excessivo em relação ao objeto (artigo 1082, incisos I e II do Código Civil). Ficando autorizado a promover, dentro do prazo máximo de até 6 meses os atos necessários à consumação da redução do capital. Nada
mais. São Paulo, 01.02.2022. Sócios: Fabio Rothschild Iguelka, Eduardo Rothschild Iguelka, Nicole Rothschild Iguelka.

KELLIMARI AGROPECUÁRIA LTDA.
CNPJ nº 04.560.954/0001-00 - NIRE nº 35217020380
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS
Data, Hora e Local: 14/02/2022, às 10h na sede da Sociedade, na Rua Bento Dias, 262, Centro,
Capivari/SP. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa:
Kelly Humberto Annichino - Presidente e Eder Alberto Annichino - Secretário. Publicações: Dispensada
nos termos do §2º do artigo 1072 do Código Civil. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital
social da sociedade, nos termos do artigo 1082, inciso II do Código Civil. Deliberações: Após a leitura
dos documentos mencionados na ordem do dia, esclarecendo que o capital social que atualmente é
de R$ 307.745,00, dividido em 307.745 quotas totalmente subscritas e integralizadas, no valor nominal
de R$ 1,00 cada uma, apresenta-se excessivo ao objeto social, razão da redução do mesmo em
R$ 190.770,00, sendo R$ 190.765,88 em imóveis e R$ 4,12 em moeda corrente no País, distribuindo
proporcionalmente aos sócios, na razão de sua participação na empresa, passando dessa forma, o
capital social para R$ 116.975,00 dividido em 116.975 quotas, totalmente subscritas e integralizadas,
no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, posto em discussão e votação, foram aprovados sem reservas
e restrições. Encerramento e Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer
outra manifestação, lavrou-se a presente ata que lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.
Mesa: Kelly Humberto Humberto Annichino - Presidente. Eder Alberto Annichino - Secretário.

JG ANNICHINO AGROPECUÁRIA LTDA.
CNPJ nº 04.543.986/0001-05 - NIRE nº 3521698836-1
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS
Data, Hora e Local: 14/02/2022, às 10h na sede da Sociedade, na Rua Regente Feijó, 464, Centro,
Capivari/SP. Presença: sócios representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa:
José Eduardo Annicchino - Presidente e Carlos Eduardo Annichino - Secretário. Publicações:
Dispensada nos termos do §2º do artigo 1072 do Código Civil. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
redução do capital social da sociedade, nos termos do artigo 1082, inciso II do Código Civil.
Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, esclarecendo que o
capital social que atualmente é de R$ 254.177,00 dividido em 254.177 quotas totalmente subscritas
e integralizadas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, apresenta-se excessivo ao objeto social,
razão da redução do mesmo em R$ 160.000,00, sendo R$ 159.999,41 em imóveis e R$ 0,59 em
moeda corrente no país, distribuindo proporcionalmente aos sócios, na razão de sua participação na
empresa, passando dessa forma, o capital social para R$ 94.177,00 dividido em 94.177 quotas,
totalmente subscritas e integralizadas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, posto em discussão
e votação, foram aprovados sem reservas e restrições. Encerramento e Aprovação da Ata:
Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que lida,
foi aprovada e assinada por todos os sócios. José Eduardo Annicchino – Presidente, Carlos Eduardo
Annichino – Secretário.

CLB PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ Nº 07.744.216/0001-00 - NIRE nº 51.200.963.491
Edital de Convocação da Assembleia de Sócios a ser realizada às 14h00 do dia 22 de março de 2022.
Ficam convocados os sócios da CLB PARTICIPAÇÕES LTDA. (“CLB”) a se reunirem em Assembleia de
Sócios a realizar-se no dia 22 de março de 2022, às 14h00, de forma exclusivamente digital, por meio
de sala virtual “Ten Meetings” https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=9E59495768F0
de acordo com a Lei nº 14.030/2020 e a Instrução Normativa nº 81 do DREI. A Assembleia de Sócios
VHUiLQVWDXUDGDD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDV  )RUPDOL]DUUHJXODUL]DUDFHVVmRGH
quotas, em razão da extinção da Sócias Pessoa Jurídica; (2) Deliberar sobre a alteração do contrato Social
da CLB Participações Ltda., em decorrência da cessão de quotas prevista no item (1). Informações Gerais
- Participação e Representação: Poderão participar da Assembleia os Sócios. As pessoas presentes na
Assembleia deverão provar sua qualidade de Sócios apresentando, no ato, documento de identidade,
no caso de pessoas físicas, e atos constitutivos e documentos comprobatórios da regularidade da
representação, no caso de pessoas jurídicas. A Sociedade, não se responsabiliza por quaisquer problemas
operacionais ou de conexão que os participantes venham a enfrentar, bem como por quaisquer outras
HYHQWXDLV TXHVW}HV DOKHLDV j &RPSDQKLD TXH YHQKDP D GL¿FXOWDU RX LPSRVVLELOLWDU D SDUWLFLSDomR GR
Sócio na Assembleia por meio eletrônico. Procuração: O Sócio poderá ser representado na Assembleia
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano nos termos do §1º do artigo 1.074 do Código Civil,
GHYHQGR QHVWH FDVR DSUHVHQWDU WDPEpP R UHVSHFWLYR LQVWUXPHQWR GH PDQGDWR DFRPSDQKDGR GR
documento de identidade de seu procurador. Esta convocação está sendo realizada pelo sócio Carlos Luiz
Lobo, brasileiro, empresário, CPF/MF nº 210.348.936-53, carteira de identidade nº 05.940.944-1, expedido
pela SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Floriano Fontoura nº 645, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 22793-314, com base no artigo 1.073, I, Código Civil, que possibilita a convocação da Assembleia
de Sócios por qualquer sócio, quando a administração retardar a convocação por mais de sessenta dias,
SDUDGHOLEHUDUTXDOTXHUPDWpULDTXHFRPSHWHj$VVHPEOHLDGH6yFLRV'HVGHMiRVVyFLRV¿FDPFLHQWHV
de que o não comparecimento à Assembleia os vincularão às decisões tomadas pelos sócios presentes,
conforme preceitua o artigo 1.072, parágrafo 5º do Código Civil. Cuiabá, 08 de março de 2022.
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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
21.03.2022, às 8 horas (1ª convocação) ou, sequencialmente, às 10 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) tratamento e consequente transferência de cotas da Sociedade em razão da
remissão de sócio. São Paulo, 11.03.2022. MTO Laterza Boituva SPE Ltda.

O-TEK TUBOS BRASIL LTDA.
CNPJ/MF nº 02.865.153/0001-27

Reunião de Sócios – Edital de Convocação
Na qualidade de administrador da O-TEK TUBOS BRASIL LTDA. (“Sociedade”), convoco os Srs. Sócios a participarem da
Reunião de Sócios da Sociedade, a ser realizada na Cidade de Ipeúna, Estado de São Paulo, na Rodovia Estadual SP 191, Km
86,7, CEP 13537-000, no dia 21 de março de 2022, às 11 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovação das
contas do Administrador e balanço patrimonial e de resultado econômico da sociedade relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021; 2. Alteração do endereço da sede da Sociedade; 3. Alteração do objeto social da Sociedade;
4. Exclusão, com fulcro no artigo 1.085 do Código Civil e conforme previsto no parágrafo único da cláusula 20ª do contrato
social da Sociedade, das sócias BRASILINK ESTABLISHMENT e G-TEC INVESTMENT CORPORATION LTD, com a
destinação da respectiva participação societária. 5.$OWHUDomRHFRQVROLGDomRGR&RQWUDWR6RFLDOUHÀHWLQGRDVPDWpULDV
acima deliberadas, adaptando o contrato social Sociedade à condição de sociedade unipessoal. A Reunião de Sócios se
instalará em primeira convocação com a presença de sócios que representem ¾, no mínimo, do capital social. Solicitamos
que os eventuais representantes legais dos sócios apresentem, na ocasião, procuração com poderes para comparecer e
YRWDUWRGDVDVPDWpULDVGD2UGHPGR'LD
Ipeúna (SP), 10 de março de 2022.
Fabricio de Paula Candido - Administrador

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 127ª, 128ª, 129ª E 130ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO (NOVA DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários das 127ª, 128ª, 129ª e 130ª Séries da 4ª
Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (nova denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.),
com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos
CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a 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 29 de março de 2022 às 14h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica
através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020
(“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme cláusula 13.3.2 do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da Emissão celebrado em 09 de outubro de 2020, conforme aditado (“Termo de Securitização”), para
deliberar sobre: I. A alteração da Clausula 6.1 alínea “(q)” item “iii” do Termo de Securitização, de forma que a referida
cláusula passará a vigorar com a seguinte redação: “(q) (i) caso o índice ﬁnanceiro representado pela divisão do Saldo
Devedor do CRI pelo valor de mercado do Imóvel (venda forçada) (“Loan-to-Value” ou “LTV”) seja superior a 55%
(cinquenta e cinco por cento) em cada uma das Datas de Veriﬁcação; (ii) Relação VA/QMM, calculada mensalmente
pela Emissora, seja no mínimo de 1,3x e (iii) caso o endividamento da Cedente ultrapasse o limite de 50% (cinquenta
por cento) de seu patrimônio líquido, observando-se o disposto na parte ﬁnal da letra “s”, não sendo computado para
o cálculo os mútuos com os respectivos sócios no cálculo do endividamento da Cedente, bem como não devendo ser
considerado para ﬁns de cálculo do endividamento a presente Emissão dos CRI bem como a 488ª, 489ª, 490ª 491ª e
492ª Emissão, 1ª série de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários emitido pela True Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 12.130.744/0001-00. O LTV será calculado e veriﬁcado anualmente com base em laudo de avaliação,
contratado pela Cedente, emitido por uma das seguintes empresas especializadas em avaliação de imóveis, à escolha
e expensas da Cedente: (i) JLL, (ii) Colliers, (iii) CBRE ou (iv) Cushman & Wakeﬁeld ou, ainda, (v) qualquer outra empresa
especializada em avaliação de imóveis que esteja previamente aprovada pelos Titulares dos CRI (“Laudo de
Avaliação”). O Agente Fiduciário anualmente calculará e veriﬁcará o LTV em até 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento
do Laudo de Avaliação. A Cedente enviará o Laudo de Avaliação, com data de emissão não superior a 3 (três) meses do
seu envio, até o último dia útil de fevereiro de cada ano, sendo certo que o primeiro Laudo de Avaliação será enviado
até 28 de fevereiro de 2021;” II. Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar e celebrar
todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o que fora deliberado no item 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 ﬁns de esclarecimento, que o
quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de Titulares de CRI que
representem, pelo menos a maioria absoluta dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número,
conforme cláusula 14.3 do Termo de Securitização, já as deliberações serão tomadas em primeira convocação por
Titulares dos CRI, que representem, no mínimo a maioria absoluta dos CRI em Circulação presentes na Assembleia,
conforme cláusula 14.10 do Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma
exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora
para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.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 especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas
as condições legais e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI (“Titular de CRI”) poderá optar por
exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente
manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia a Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e
oito) horas antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para
envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de
apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar
devidamente preenchida e assinada pelo Titular do CRI ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica
(com ou sem certiﬁcados 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, 08 de março de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.)

Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 11 DEMARÇO DE 2022

Uso de máscaras continua obrigatório em
aeroportos e aeronaves
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 000623561.2020.8.26.0008 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata
Requerente: Óttima Alimentos Básicos Ltda. Requerido:
SULAMITA VIGNOLI SILVA e outro EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0006235-61.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé,
Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral
Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SULAMITA
VIGNOLI SILVA, CPF nº 716.632.402-30, que Óttima
Alimentos Básicos Ltda, lhe ajuizou uma ação de
Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica da empresa Gold Premium Aços Metais e
Serviços Ltda. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital de citação, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, manifeste-se e requeira as provas
cabíveis nos termos do artigo 135 do CPC. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 3 de março de 2022.
11 e 12/03
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 100482284.2020.8.26.0302 Classe: Assunto: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade
Fiduciária Requerente: AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Requerido:
Anderson Cardoso de Oliveira EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 100482284.2020.8.26.0302 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro de Jaú, Estado de São Paulo,
Dr(a). Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON CARDOSO DE
OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG
45667321, CPF 356.936.178-07, com endereço à rUA
aNTONIO cALANDRIM, 80, casa fundo, Jardim Santa
Catarina, CEP 17320-000, Mineiros do Tiete - SP, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária por parte de AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Jaú, aos 24 de fevereiro de
2022.
11 e 12/03

Relatório da Administração
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado em 31/12/2021. A Diretoria
Demonstração de Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020
2021
2020
Ativo
2021
2020 Passivo
2021
2020 Das Atividades Operacionais
Circulante
2.792.934,02 2.980.856,85 Circulante
699.975,14 904.024,07 Resultado do Exercício
1.299.809,00 1.075.644,67
Bancos/Caixa
443,34
412,71 Contas a Pagar
2.175,00 328.203,54 Depreciação
(4.158,06)
Aplicações Financeiras
2.621.203,44 2.847.259,56 Dividendos a Distribuir
617.409,28 510.931,22 Resultado Líquido
Aluguéis a Receber
171.287,24
133.184,58 Obrigações Fiscais a Pagar
68.509,68
48.308,39
Ajustado
1.295.650,94 1.075.644,67
Não Circulante
1.827.456,05 1.672.113,65 Obrigações a Pagar
9.923,18
10.961,06 Variações de Ativo e Passivo
Depósito Garantia p/ Recurso
183.834,00
- Pró-labore a Pagar
1.958,00
2.790,00 Clientes
(38.102,66)
(53.620,41
Mútuo
1.536.025,72 1.517.607,96 Dividendos Creditados a Pagar
2.829,86 Outros Créditos
Imoblizado
544.191,36
595.258,78 Patrimônio Líquido
3.920.414,93 3.748.946,43 Contas a Pagar
(326.028,54)
322.203,54
Depreciações (-)
(436.595,03) (440.753,09) Capital Social
3.031.832,98 3.031.832,98 Obrigações Fiscais a Pagar
20.201,29
5.754,23
Reserva Legal
271.172,68 206.182,23
Obrigações a Pagar
(1.037,88)
6.227,91
Resultado do Exercício
617.409,27 510.931,22
Pró-labore a Pagar
(832,00)
120,00
Total do Ativo
4.620.390,07 4.652.970,50 Total do Passivo
4.620.390,07 4.652.970,50
Outras Obrigações
(2.829,86)
2.829,86
Demonstração de Resultado
Total
(348.629,65)
283.515,13
Receita Operacional
2021
2020
2021
2020 Total das Atividades
Receita de Aluguel
2.151.479,41 1.671.462,82 Resultado antes
Operacionais
947.021,29 1.359.159,80
(-) Impostos s/ Receitas
(78.529,00) (61.008,39)
do IRPJ e CSLL
1.557.672,21 1.248.979,71 Das Atividades Investimentos
Receita Líquida de Aluguéis 2.072.950,41 1.610.454,43 (-) Provisão IRPJ e CSLL
(257.863,21) (173.335,04) Depósito Garantia p/ Recurso (183.834,00)
(-) Custo Direto de Aluguéis
(149.236,63) (118.285,60) Resultado após
Mútuo
(18.417,76)
427.552,04
Lucro Bruto
1.923.713,78 1.492.168,83
do IRPJ e CSLL
1.299.809,00 1.075.644,67
Imoblizado
51.067,42
(-) Despesas Administrativas
(399.496,42) (288.080,36) (-) Reserva Legal
(64.990,45) (53.782,23)
Total das Atividades
(-) Despesas Financeiras
(107.081,16)
(637,88) (-) Dividendos a Distribuir
(617.409,28) (510.931,22)
Investimentos
(151.184,34)
427.552,04
(+) Receitas Financeiras
140.536,01
45.529,12 Lucro Líquido do Exercício
617.409,27 510.931,22
Das Atividades Financiamentos
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Dividendos pagos
(1.021.862,44) (1.670.961,90)
Capital
Reserva Legal
Lucros Acumulados
Total
Saldo 31/12/2019
3.032.637,73
152.400,00
835.480,95
4.020.518,68 Capital Social
(804,75)
Redução de Capital
(804,75)
(835.480,95)
(836.285,70) Amortização do Capital Social
Lucro do Exercício
1.075.644,67
1.075.644,67 Total da Atividades
Financiamentos
(1.021.862,44) (1.671.766,65)
Reserva Legal
53.782,23
(53.782,23)
(226.025,49)
114.945,19
Dividendos a Distribuir
(510.931,22)
(510.931,22) Caixa Líquido
Saldo 31/12/2020
3.031.832,98
206.182,23
510.931,22
3.748.946,43 Disponibilidade
no Início do Ano
2.847.672,27 2.732.727,08
Dividendos Distribuídos
(510.931,22)
(510.931,22)
Lucro do Exercício
1.299.809,00
1.299.809,00 Variação Ocorrida
no Período
(226.025,49)
114.945,19
Reserva Legal
64.990,45
(64.990,45)
Dividendos a Distribuir
(617.409,28)
(617.409,28) Disponibilidade
Saldo 31/12/2021
3.031.832,98
271.172,68
617.409,27
3.920.414,93
no Final do Ano
2.621.646,78 2.847.672,27
Notas Explicativas
aplicações, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data
1. Contexto Operacional: A empresa tem como objetivo societária. As principais práticas contábeis são: 2.1 Aluguéis do balanço; 2.3 Imobilizado: Está registrado pelo custo de
principal a locação de imóveis próprios. 2. Principais a Receber: São registrados e mantidos no balanço pelo valor aquisição, deduzido das taxas legais de depreciação. 3.
Práticas Contábeis: As demonstrações ﬁnanceiras foram nominal dos aluguéis representativos desses créditos; 2.2 Capital: É representado por 12.983.749 ações ordinárias
elaboradas, seguindo os princípios emanados da legislação Aplicações: Financeiras: Estão registradas pelo valor das nominativas, sem valor nominal.
A Diretoria:
Presidente: Alexandre Pedro de Queiroz Ferreira
Contador: Pericles Ferreira Porto Junior - CT/CRC: 1SP 160.017/O-6

CENTRO MÉDICO IMAGEM S/A
   
    #&! #&  #%   ' * U*>? = {*
U*=  '   UW*  =  @   U*= ' [ [@  
@@ *  
[\ #@ [ '@@ #&! #&  #%   ^_
 `*k^_ =  = #w y '{Q| = X [   @| = = @? *| ^_  ' @
 |~+=| Xk@'[ [@ @@ '`] "#% ]
| W* = = ~ = <+ < = W* =Q=| *  <  < +
'` = W* = [ "!|! ^W*    Q   Q   Q_ = * 
=+++*=|U<==<+>?=<<W*|<+<*>?
<k="=W*+>~*<<k=<= @<=|<U|~U=
<*=~+=  @ =<====@?*|#"=Q+=##
]###

CNPJ 58.983.784/0001-03 - NIRE 35.300.480.651
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Centro Médico Imagem S/A (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22/03/2022, às 15:00hs, na sede social,
localizada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
nº 776, CEP 18035-060, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) diante da inércia da
Diretoria da Companhia em instalar o Conselho Fiscal, o que foi determinado pela unanimidade dos
acionistas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/09/2021, deliberar sobre a imediata
instalação e funcionamento do Conselho Fiscal, nos termos autorizados pelos artigos 161 e seguintes,
da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), sendo certo que os Diretores que se negarem a cumprir com essa
obrigação legal e estatutária poderão ser civilmente responsabilizados, nos termos dos artigos 158
e seguintes, da LSA.
Sorocaba, 10 de março de 2022.
BZZ MED Participações Ltda. - Renato Barbosa Biazzi - Diretor (11, 12 e 15/03/2022)

BERG-STEEL S.A
FÁBRICA BRASILEIRA DE FERRAMENTAS
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JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS ‘Processo
1012487-50.2021.8.26.0001 - Interdição/Curatela - Nomeação - A.M.C. - Ante o exposto, julgo procedente o pedido
formulado na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a interdição de Maria
Adelaide Oliveira dos Santos, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos
termos do artigo 4º, inciso III e artigo 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, de acordo com a nova redação fornecida
pela Lei nº 13.146/2015, e nomeio-lhe curadora a filha, Angela Maria Camera. Expeça-se certidão. A situação patrimonial
da requerida autoriza, nos termos da manifestação ministerial, a dispensa de caução e de prestação de contas, tendo
em vista que os benefícios previdenciários auferidos pela demandada (fls. 30/31) certamente se destinarão às suas
despesas ordinárias e aos encargos da curatela, e o bem imóvel, sobre o qual a demandada possui usufruto vitalício
(fls. 32/35), para ser eventualmente alienado dependerá de alvará judicial. Arcará a requerente com as custas processuais
(já recolhidas). Publiquem-se os editais de praxe pelo órgão oficial, por três vezes, inclusive uma vez na imprensa local
(incumbência da parte), com intervalo de dez dias, e com observância do disposto no art. 755 § 3º, do C.P.C. Em
obediência ao disposto no artigo 755,§ 3º do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente decisão, expedindo-se
o competente mandado ao cartório de Registro de Pessoas Naturais onde estão assentados os registros civis da
interditada. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações e cumpridas integralmente as
determinações contidas acima, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C.
11 e 21/03
FORO CENTRAL - 35ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 11º andar Centro - CEP 01501-900 - Fone: 3242-0400 - E-mail: sp35cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1051338-26.2019.8.26.0100. O
MM. Juiz de Direito da 35ª Vara C í vel do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr. DANIEL D EMIDIO MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA
CAROLINA LUNARDI DOTTA, CPF 294.187.748-79, que lhe foi proposta uma ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARINA, para cobrança de R$10.634,26 (maio/2019) a ser atualizado e acrescido
das cominações legais, dívida esta referente a cotas condominiais vencidas, além
das que se vencerem no curso desta, relativas ao apartamento 73 do condomínio
situado na Rua Itacema, 275, Itaim Bibi. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se o presente 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 SãoPaulo, aos 07 de março de 2022.
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Acober S/A Administração de Bens e Condomínios - CNPJ/MF 61.391.314/0001-57

m

C.N.P.J. Nº 44.209.294/0001-31 - NIRE Nº 353.000.27132
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da Berg-Steel S/A Fábrica Brasileira de Ferramentas, sediada na rua Princesa
Izabel, nº 71, na cidade de Araras/SP, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), que será realizada
Ğŵ ϭϭͬϬϰͬϮϬϮϮ͕ ăƐ Ϭϵ ŚŽƌĂƐ͕ Ă Įŵ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵ ƐŽďƌĞ (i) exame, discussão e votação do relatório da
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ĐŽŶƚĂ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƌĞůĂƟǀŽƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ
em 31/12/2021; (ii) ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ ĚŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͖ (iii) ĚĞĮŶŝĕĆŽ ĚĂ
remuneração global dos administradores da Companhia; (iv) deliberação sobre a instalação do Conselho
Fiscal e remuneração global dos seus membros. Esta Assembleia Geral ocorrerá apenas na forma digital,
ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ EŽƌŵĂƟǀĂ Z/ ŶǑ ϳϵ͕ ĚĞ ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ͘ ĞƐƐĞ ŵŽĚŽ͕ ŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽ ĚĂ
reunião à distância por meio (a) ĚŽ ƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ Ğ ĞŶǀŝŽ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŽ ďŽůĞƟŵ ĚĞ ǀŽƚŽ ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͖
ou (b) do acesso à plataforma Google Meet, através do link ŚƩƉƐ͗ͬͬŵĞĞƚ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬǁǌĞͲƐũǇŵͲǀǇĚ, na
ĚĂƚĂĞŚŽƌĂĂĐŝŵĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘KŵŽĚĞůŽĚĞďŽůĞƟŵĚĞǀŽƚŽăĚŝƐƚąŶĐŝĂĞĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞŶŚĂĚĞĂĐĞƐƐŽă
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĞƐƚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĞƌĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŶĂĚĂƚĂĚĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĚŝƚĂů͕
por meio de correspondência com aviso de recebimento. Estão à disposição dos acionistas, na sede da
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂƐĐſƉŝĂƐĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞůĞŶĐĂĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϭϵϳϲ͘dĂůŝƚŚĂĂŐŐŝŽŚŝĂƌŽƫ
- Presidente do Conselho de Administração.
(11,12,15)

IMARIBO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF No 76.486.463/0001-77 - NIRE 4130001199-1
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da IMARIBO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
convidados para participarem no dia 21 do mês de março do ano de 2.022, às 09:00,
de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia em Curitiba,
Estado do Paraná, na Rua Alfred Nobel, no 635, Bairro CIC, CEP 81.170-280, para
tratarem da seguinte ordem do dia: (i) Aprovação da transferência das quotas que a
companhia mantém na IGUAÇU EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA. para a
IGUAÇU CELULOSE, PAPEL S/A.
Curitiba, 09 de março de 2022.

Geneseas Holding S.A.
CNPJ: 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Conselho de Administração da Geneseas Holding S.A. (“Companhia”) convida os Senhores Acionistas
da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 15 horas
do dia 21 de março de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Doutor Cardoso de Melo,
1.855, 1º andar, conjunto 12, sala C, Vila Olímpia, CEP 04548-005, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ratificar a aprovação das
contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Ratificar a aprovação da destinação do lucro líquido apurado no
exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2020 bem como ratificar distribuição de
dividendos, se for o caso; (iii) Alteração do endereço da sede da Companhia e a consequente alteração do
Artigo 2º do Estatuto Social; (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; (v) Renúncia da Sra.
Elaine Schulze Alfredo ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (vi) Eleição do
Sr. Agustín Horacio Blanco Zieglerao ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia;
(vii) Reeleição dos Srs. Sebastian Marcos Popik, Jorge Luis Ahumada, Tito Livio Capobianco Junior e José
Augusto Ribeiro aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; (viii) Ratificação a
composição do Conselho de Administração da Companhia; e (ix) Autorização para a Diretoria da Companhia
praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima. Informações
Gerais: Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas conforme ordem do dia
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Poderão participar da Assembleia os
Acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores
mediante apresentação de instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76.
Conselho de Administração

JRM AGROPECUÁRIA S/A

C.N.P.J.(M.F.) 35.724.051/0001-40 N.I.R.E. 35300545818
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada 27/01/2022
Data, Hora e Local: 27/01/2022, às 10hs, na sede social, Avenida Cinco, nº 800, Sala 08, Centro, CEP 14620-000, Orlândia/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Sergino Ribeiro de Mendonça Neto – Presidente; Simone Ribeiro
de Mendonça – Secretária. Deliberações Aprovadas: (i) A redução do capital social da Companhia, na forma do artigo 173 da Lei nº
6.404/76 (“LSA”), no montante total de R$274.082.996,48 (duzentos e setenta e quatro milhões, oitenta e dois mil, novecentos e noventa e
seis reais e quarenta e oito centavos), com o consequente cancelamento de 274.082.996 (duzentas e setenta e quatro milhões, oitenta e
duas mil, novecentas e noventa e seis) ações nominativas e sem valor nominal pertencentes ao acionista José Ribeiro de Mendonça, de
forma proporcional ao capital social da Companhia, como investimentos desta Companhia nas seguintes sociedades controladas:
J. Mendonça Agrícola S/A - CNPJ/MF nº 54.658.463/0001-74, NIRE nº 35300312775 e J. Mendonça Agropecuária S/A, CNPJ/MF
00.819.940/0001-07 NIRE 35300516605. Em decorrência da redução de capital, o capital social da Companhia passa de um valor de
R$1.427.100.592,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e sete milhões, cem mil, quinhentos e noventa e dois reais) para o montante de
R$1.153.017.595,52 (um bilhão, cento e cinquenta e três milhões, dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois
centavos), dividido em 1.153.017.595 (um bilhão, cento e cinquenta e três milhões, dezessete mil, quinhentas e noventa e cinco) ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Os acionistas ressaltam que o evento de redução de capital social acima será registrado na data
deste ato, sujeitando-se a sua eficácia à eventual oposição de credores no prazo de 60 (sessenta) dias, e, neste caso, provado o pagamento
da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor, consoante dicção do artigo 174 da Lei nº 6.404/76. (ii) A alteração da redação do caput
do Artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista a redução do capital social da Companhia e a extinção de parte das ações ordinárias e da
totalidade das ações preferenciais, passando o referido dispositivo a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social é
de R$ 1.153.017.595,52 (um bilhão, cento e cinquenta e três milhões, dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois
centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, bens imóveis, participação societária e direitos, dividido em
1.153.017.595 (um bilhão, cento e cinquenta e três milhões, dezessete mil, quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal.” (iii) Autorizar os administradores da Companhia a promoverem todos os atos necessários à implementação das
deliberações aprovadas nesta Assembleia. Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a ata em livro próprio, a qual logo após foi lida,
aprovada e por todos assinada.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027993-53.2018.8.26.0007 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONALDO PAZ DA SILVA, Brasileiro, CPF 155.489.608-81, com endereço à Rua Americo Vespucio, 54, casa 5, Vila Am erica,
CEP 09110-200, Santo André - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença
por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São PauloCDHU, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intim ado fica para no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 42.759,69, devidamente at ualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2022.

Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
Companhia de Capital Fechado
CNPJ/ME nº 16.603.346/0001-14 - NIRE 35.300.550.749
Rerratificação ao Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da
1ª (Primeira)
(
) Emissão de Debêntures Simples,
p , não Conversíveis em Ações,
ç
, em Série
Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
Conforme edital de convocação publicado nos dias 22, 24 e 25 de fevereiro de 2022 no jornal
“O Dia SP” e nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2022 no “Diário Oficial do Estado de São
Paulo”, os Srs. debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo
Estevão Holding S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Companhia” ou “Emissora”,
respectivamente) foram convocados para se reunirem, em Assembleia Geral de Debenturistas,
que seria realizada exclusivamente de forma digital e remota, em primeira convocação,
no dia 15 de março de 2022, às 10:00 horas (“AGD 15.03.2022”), através da plataforma
“Microsoft Teams”, conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio da qual seriam deliberadas determinadas
matérias de interesse dos Debenturistas (“Primeiro Edital”). Considerando a constatação,
pela Emissora, de algumas incorreções nas matérias da ordem do dia descritas no Primeiro
Edital, vem a Emissora, por meio da presente rerratificação, informar que a AGD 15.03.2022
não mais será realizada, bem como retificar e ratificar a ordem do dia do Primeiro Edital,
convocando os Debenturistas para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, que
deverá ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, sem prejuízo da
possibilidade de adoção de instrução de voto a distância previamente à realização da
Assembleia Geral de Debenturistas, em primeira convocação, no dia 24 de março de
2022, às 10:00 horas, através da plataforma “Microsoft Teams” (“Assembleia” ou “AGD”),
nos termos da ICVM 625 e por meio do link a ser disponibilizado pela Companhia aos
Debenturistas habilitados nos termos deste edital, para deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) Anuência prévia, nos termos da Cláusula 6.1, alínea (ee) do Instrumento Particular de
Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em
Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A., datado
de 13 de outubro de 2017, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), para a realização de
reorganização societária por meio da incorporação das ações de emissão da CESP Companhia Energética de São Paulo (“CESP”), companhia de capital aberto, com sede na
Avenida Doutora Ruth Cardoso nº 7221, 12º andar, Pinheiros, CEP 05.425-070, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.933.603/0001-78, detidas
pela VTRM Energia Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Doutora
Ruth Cardoso nº 8501, 2º andar, sala 1 Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP
05.425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
28.594.234/0001-23 (“VTRM” e “Operação CESP”, respectivamente), de forma que,
observadas as condições precedentes da Operação CESP, (a) a CESP passará a ser
subsidiária integral da VTRM, mediante a entrega aos acionistas da CESP de novas ações
ordinárias e preferenciais resgatáveis de emissão da VTRM em substituição às ações
incorporadas de emissão da CESP de que sejam titulares; (b) após a implementação da
Operação CESP, as ações da VTRM deverão ser admitidas à negociação no seguimento
especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; e (c) a Votorantim S.A.
(conforme definição da Escritura de Emissão) e o Canada Pension Plan Investment Board
passarão a deter aproximadamente 37,74% (trinta e sete inteiros e setenta e quatro centésimo
por cento) e 31,94% (trinta e um inteiros e noventa quatro centésimo por cento) do capital social
da VTRM, respectivamente, e os demais 30,32% (trinta inteiros e trinta e dois centésimo por
cento) das ações serão destinadas à livre negociação no mercado “Free Float”, observados os
termos da Operação CESP; e (ii) Aprovar que a Companhia, em conjunto com o
Agente Fiduciário, adote todas as eventuais medidas necessárias à implementação
das deliberações da AGD. Informações Adicionais: 1. A Assembleia será realizada
através de sistema eletrônico Microsoft Teams, com link de acesso a ser disponibilizado
pela Companhia àqueles Debenturistas que enviarem, para os endereços eletrônicos
tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente
até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia, observado o disposto na ICVM
625: (i) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do
debenturista; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social
consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos
societários que comprovem a representação legal do debenturista; e (c) documento de
identidade válido com foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último
regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou
gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que
comprovem os poderes de representação em Assembleia; e (c) documento de identidade válido
com foto do representante legal; e (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (i)
a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos
indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia. 2. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, além da participação,
assinatura da lista de presença (com a utilização da certificação ICP-Brasil) e do voto à
distância durante a Assembleia, por meio do sistema eletrônico, também será admitido o
preenchimento e envio de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibilizado pela
Companhia no seu website www.venergia.com.br e atendidos os requisitos apontados no
referido modelo, o qual deverá ser enviado à Companhia e ao Agente Fiduciário, para os
endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br,
preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 3. A instrução de voto
referida no item 2 acima e o instrumento de representação referido no item 1, subitem (iv),
acima devem ser enviados em vias originais com os reconhecimentos das firmas dos signatários
para o endereço Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8501, 2º Andar, Edifício Eldorado Business
Tower, Pinheiros, CEP 05425-070, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sede da
Companhia. Caso não seja possível em razão do cenário de pandemia da COVID-19, os
Debenturistas deverão apresentar os referidos documentos em versão eletrônica assinada
(com a utilização da certificação ICP-Brasil), preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da
realização da Assembleia. Em razão dos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, a
Companhia dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos demais documentos de
representação dos Debenturistas para os escritórios da Companhia, bastando o envio de cópia
simples das vias originais de tais documentos para a Companhia e o Agente Fiduciário, para os
endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br.
4. O link para a participação da conferência será enviado pela Companhia apenas aos
Debenturistas que enviarem, prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à Companhia, os
documentos de representação acima indicados. 5. Os Debenturistas que fizerem o envio da
instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para
participação digital da Assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma
automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista
ou por seu representante legal com a posterior participação na Assembleia através de acesso
ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da
Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme
disposto no artigo 7º, §1º, da ICVM nº 625. Os termos em letras maiúsculas que não se
encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na
Escritura de Emissão. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar
esclarecimentos aos Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e da AGD.
São Paulo, 09 de março de 2022
Ventos de Santo Estevão Holding S.A.

2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0616893-39.2008.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz saber ao executado
Rivamar Colucci de Sá, CPF 089.901.938-26, que nos autos da ação Monitória em fase de cumprimento de
sentença, requerida por Financeira Alfa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos, na qual procedeu-se a
penhora sobre os valores de R$ 440,83 (fls.202 dos autos) e R$ 20.150,05 (fls.222/225 dos autos). Estando o
executado supra mencionado em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora por edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, o fereça impugnação, sob pena de prosseguir o feito em seus ulteriores
termos. Em caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 11 e 12/03

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0005265-45.2021.8.26.0002 Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Indenização por Dano Material Exeqüente: Danilo Rocha de Oliveira e outro Executado:
Gustavo Santos do Nascimento Cruz e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000526545.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GUSTAVO SANTOS DO NASCIMENTO CRUZ (CPF/MF
nº 376.866.548-85) que DANILO ROCHA DE OLIVEIRA e SILVIA CRISTINA RAMOS, nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer, objetivando que seja julgada procedente a presente desconsideração da personalidade jurídica da empresa
GS do NASCIMENTO CRUZ MODULADOS – ME. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
02 de março de 2022.
11 e 12/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000648-38.2018.8.26.0355 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Miracatu, Estado de São Paulo, Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ITALO RICARDO DA SILVA ANHEL ME, CNPJ 16.665.472/0001-01, com endereço à Praça da
Bandeira, 138, centro, CEP 11850-000, Miracatu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, alegando em síntese:
Em 14/ 10/ 2015 , as partes celebraram Contrato de Financiamento que tomou o n° 20023939508 1, posteriormente
em 24/ 08/ 2017 concedido um refinanciamento que tomou o número 20027067474 a ser pago pela parte ré em 30
parcelas, cada uma no valor de R$ 1.254,70 ( um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e set enta centavos ), a primeira
com vencimento em 24/ 09/ 2017 , com a garantia de alienação fiduciária do seguinte bem: “ veículo marca FIAT , modelo
DOBLO ADV XINGU 1.8 , ano fab./ mod. 2012 /combustível GASOLINA , cor VERDE , chassi 9BD119409D1102937 ,
placa FFT5667, RENAVAM 000508007275 “. Porém, a parte ré não efetuou o pagamento da parcela n. 010, vencida
desde 05/ 06/ 2018 , bem como as demais que vieram a vencer. O valor total do saldo devedor, é o constante da planilha
de calculo anexa, para a hipótese da parte ré pret ender se utilizar do disposto no art. 3°, par. 2°, do Dec.-Lei 911/ 69.
O referido saldo devedor foi calculado com o total das parcelas vencidas e vincendas, descontos e encargos moratórios,
devendo ser acrescido, ainda, de todos os encargos moratórios legais e contratuais até a data do efetivo pagamento,
bem como das custas processuais e honorários de advogado. Diante da existência de alienação fiduciária em garantia
e estando a mora comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada via Correio (documento anexo) 2,
restam preenchidos todos os requisitos do Dec.-Lei n ° 911/ 69 para deferimento de liminar e procedência total da
pretensão da parte autora. “Art. 2º , § 2o : A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). . Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Miracatu, aos 03 de março de 2022.
11 e 12/03
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Senado aprova projeto para
reduzir preço dos combustíveis
Projeto proíbe
premiação esportiva
diferente para
homens e mulheres
Seguiu para análise do Senado o Projeto de Lei (PL)
321/21 que proíbe o financiamento de eventos esportivos
com recursos públicos se as
premiações forem diferentes
para homens e mulheres. O texto, aprovado na terça-feira (8)
na Câmara dos Deputados, na
sessão com a ordem do dia
com projetos relacionados à
pauta das mulheres, na celebração do Dia Internacional da
Mulher.
De acordo com o texto
aprovado, o poder público exigirá uma declaração do organizador do evento de que haverá igualdade de premiação entre homens e mulheres. Se o
responsável pelo evento não
cumprir a regra, ficará sujeito

ao pagamento de multa que
pode variar de R$ 5 mil a R$
200 mil. O valor será direcionado a ações federais de enfrentamento à violência contra
as mulheres.
A relatora do projeto, deputada Celina Leão (PP-DF),
lembrou que apesar de a Constituição garantir a igualdade de
direitos entre homens e mulheres, “na prática isso não ocorre e as mulheres acabam recebendo menos dinheiro que os
homens”.
“Em que pese a determinação constitucional, em muitas
frentes, mulheres possuem
desvantagens com relação aos
homens e no esporte, infelizmente, não é diferente”, argumentou. (Agencia Brasil)

O Senado aprovou, na tarde
da quinta-feira (10), o Projeto
de Lei (PL) 1.472/2021, que altera a forma de cálculo do preço dos combustíveis, além de
criar uma Conta de Estabilização. Esse fundo funcionará
como um mecanismo de amortecimento contra flutuações do
preço do petróleo no mercado
internacional. O objetivo é reduzir o valor dos combustíveis
nos postos e evitar a oscilação
constante de preços para o consumidor. Agora, o projeto segue
para a Câmara.
O PL estabelece diretrizes da
política de preços na venda de
combustíveis e derivados do petróleo. São elas: proteção dos
interesses do consumidor; redução da vulnerabilidade externa;
estímulo à utilização da capacidade instalada das refinarias;
modicidade de preços internos;
e redução da volatilidade de preços internos.
A lógica da Conta de Estabilização será economizar na baixa, retardando a queda dos pre-

ços, para posteriormente retardar a alta dos preços, contendo
variações de curto prazo. Assim,
a fonte prioritária dessa conta
sairá da própria margem de variação dos preços.
O texto também estipula que
os preços dos combustíveis derivados de petróleo praticados
no país tenham como referência
as cotações médias do mercado
internacional, os custos internos
de produção e os custos de importação.
Uma das críticas do autor do
projeto, Rogério Carvalho (PTSE), e que motivou sua redação,
está na fórmula atual de cálculo dos preços dos combustíveis, com base na Paridade
de Preços Internacionais
(PPI). Desde 2016, a Petrobras adota o PPI, que vincula
o preço do petróleo ao mercado internacional tendo
como referência o preço do
barril tipo brent, que é calculado em dólar. Portanto, o valor internacional do petróleo
e a cotação do dólar influen-

ciam diretamente na composição dos preços da companhia.
Auxílios
O projeto também traz um
aumento no valor do auxílio-gás.
Ele revê a legislação que criou
o auxílio, ampliando seu público, em 2022, para 11 milhões de
famílias. Seria o dobro de sua
meta de atendimento em relação
aos valores originalmente aprovados na lei orçamentária anual.
Uma das alterações feitas no
texto pelo relator, Jean Paul Prates (PT-RN), foi a inclusão de
um auxílio a motoristas de baixa renda e a ampliação do valegás a famílias carentes. O chamado Auxílio Combustível
Brasileiro vai beneficiar motoristas autônomos, taxistas e
motociclistas de aplicativo
com renda familiar de até três
salários-mínimos, priorizando
quem recebe o Auxílio Brasil.
Adiamentos
Esse PL está sendo discutido no Plenário da Casa desde a

semana anterior ao carnaval.
Atendendo a um pedido do vicelíder do governo no Senado, Carlos Viana (MDB-MG), com apoio
de outros colegas, o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (PSDMG), decidiu adiar a votação para
depois do feriado. Na quarta-feira (9), o assunto foi novamente ao
Plenário, quando houve novo adiamento.
Diante do impasse e do
anúncio da Petrobras de aumentar os preços do diesel e da gasolina em suas refinarias, Pacheco pediu empenho dos pares
para deliberação do tema sem
novas prorrogações. Pacheco
disse aos senadores que o anúncio do aumento substancial do
preço dos combustíveis pela
Petrobras impunha ao Senado a
apreciação desse PL e também
do Projeto de Lei Complementar (PLP) 11/2020. O PLP propõe a simplificação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre
combustíveis em todo o país.
(Agencia Brasil)

Senado aprova proposta que extingue
multa por abandono de processo
Governo regulamenta
ressarcimento de
recursos do auxílio
emergencial
O governo federal publicou
na quinta-feira (10) no Diário
Oficial da União decreto que
regulamenta o ressarcimento à
União de recursos dos benefícios do Auxílio Emergencial recebidos irregularmente ou por
erro material na concessão, manutenção ou revisão do benefício.
Pelo decreto, o beneficiário
que tiver recebido indevidamente o auxílio emergencial poderá
ser notificado por meio eletrônico, por mensagem encaminhada por telefone celular, pelos
canais digitais dos bancos, Correios, pessoalmente ou por edital para devolução dos valores.
Somente serão cobrados os
valores devidos se o beneficiário que recebeu o auxílio tiver
renda familiar mensal per capita superior a meio salário mínimo ou renda mensal familiar
superior a três salários mínimos.
Para devolver os valores recebidos, o beneficiário poderá
optar pelo pagamento à vista ou
parcelado em até 60 parcelas
mensais. O parcelamento do débito pelo beneficiário implicará confissão do valor a ser ressarcido, renúncia expressa da
interposição de recursos e desistência daqueles que eventualmente tenham sido interpostos.
A Secretaria-Geral da Presidência da República disse que o
beneficiário que não efetuar o
pagamento de três parcelas,
consecutivas ou alternadas, terá
o parcelamento cancelado e será
considerado inadimplente. Além
disso, se o beneficiário não res-

tituir voluntariamente os valores
devidos, será efetuada a cobrança extrajudicial.
Quem discordar da cobrança poderá apresentar defesa no
prazo de 30 dias da notificação.
Caso a defesa seja considerada
improcedente, caberá recurso no
prazo de trinta dias.
Será considerado inadimplente quem não efetuar o pagamento após 60 dias da ciência
da notificação, não solicitar o
parcelamento do débito ou não
apresentar defesa. Também será
considerado inadimplente se
não efetuar o pagamento de três
parcelas consecutivas ou alternadas. O beneficiário inadimplente será inscrito na dívida ativa da União.
O Ministério da Cidadania
estimou que a cobrança dos valores deverá custar à União R$
4.376.484,32 neste ano, e mais
R$ 8.752.968,64 para cada ano
nos próximos dois anos, num
total de R$ 21.882.421,60
Os valores serão utilizados
na contratação de serviços de
tecnologia da informação para
levantamento de dados de renda familiar e per capita e outros; na realização de notificação eletrônica, correspondências e carta registrada com
aviso de recebimento (AR); e
em parceria com os Correios
para garantir os direitos de
ampla defesa e de recurso a
pessoas vulneráveis e ultra
vulneráveis, sem acesso aos
meios digitais, que serão atendidas pelo Balcão do Cidadão.
(Agencia Brasil)

O Senado aprovou na quintafeira (10) o Projeto de Lei (PL)
4.727/2020), que altera o Código de Processo Penal (CPP), e
extingue a multa em casos de
abandono de processo por advogado. Pela proposta, o juiz deverá comunicar à Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) os
casos de abandono de processo
pelo advogado, para que a instituição possa apurar possível falta ético-profissional.
O texto segue para análise
da Câmara dos Deputados.
O Artigo 265 do CPP proíbe
o defensor de abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente o
juiz, sob pena de multa de dez a
100 salários mínimos (entre R$
10.450 e R$ 104.500). A propos-

ta, de autoria do presidente da
Casa, senador Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), extingue a multa.
Pacheco defendeu o aperfeiçoamento do texto sob o argumento de que “motivo imperioso” é algo subjetivo e que o juiz
pode — sem qualquer respeito
aos princípios constitucionais
do devido processo legal, do
contraditório ou da ampla defesa — multar o advogado responsável pela defesa do acusado.
“A cominação da pena de
multa para o defensor que abandone o processo, sem o devido
processo legal, gera uma condenação com presunção de culpa.
Essa negativa à garantia do devido processo legal ofende o Artigo 5º, Incisos LIV e LV, da
Constituição, e impulsiona arbi-

trariedades. Entendemos que a
redação do Artigo 265 também
ofende a isonomia, a proporcionalidade e a razoabilidade”, justificou o senador na proposta.
Pelo texto aprovado, nos casos em que se deparar com abandono de processos por advogados, o juiz, de ofício, deve comunicar imediatamente a representação da OAB de cada estado. “Caberá à seccional competente, mediante o devido processo administrativo instaurado
perante seu tribunal de ética e
disciplina, apurar eventual infração disciplinar que, aliás, também já é prevista em lei”, diz a
proposta.
Eletromobilidade
Outra proposta aprovada na

manhã de hoje pela Casa institui
a Frente Parlamentar Mista pela
Eletromobilidade. O Projeto
de Resolução (PRS) 64/2021,
do senador Rodrigo Cunha
(PSDB-AL), visa promover
debates e iniciativas sobre políticas públicas e outras medidas que estimulem a eletromobilidade no Brasil, como o uso
do carro elétrico. A matéria vai
à promulgação.
Um dos objetivos da frente
parlamentar, composta por senadores e deputados federais, é
promover o debate sobre o desenvolvimento sustentável do
país, em conjunto com inovações tecnológicas e aproveitamento de energias renováveis
em benefício de toda a sociedade. (Agencia Brasil)

Governo vai recorrer a voos
comerciais para repatriar brasileiros
O governo federal não tem
planos de enviar um segundo
avião para resgatar brasileiros
que, após escapar às pressas da
Ucrânia, enfrentam dificuldades
para regressar ao Brasil por conta própria.
Segundo o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, em caso de necessidade, o
governo providenciará os meios para que os brasileiros que
conseguirem chegar a países vizinhos com a Ucrânia sejam repatriados em voos comerciais,
de companhias aéreas privadas.
“Pelo número que temos registrado na embaixada do Brasil
em Kiev [capital ucraniana], ficaria mais econômico nós os
retirarmos através de voos co-

merciais”, disse o ministro ao
falar com jornalistas durante a
cerimônia de recepção do grupo de 68 pessoas que chegaram
na quinta-feira (10) a Brasília a
bordo de duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), vindas da Polônia - país vizinho à
Ucrânia.
Batizada de Operação Repatriação, a operação foi coordenada pelo Itamaraty, com o envolvimento direto dos ministérios da Defesa e da Saúde. França, que viajou à Polônia para
acompanhar as tratativas finais
da missão de resgate e voltou ao
Brasil junto com os 43 brasileiros, 19 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano, classificou a operação como um su-

cesso.
“Procuramos dar bastante
apoio a estas pessoas e todas
chegaram bem, graças a Deus”,
comentou o ministro, enfatizando que, para garantir o bem-estar do grupo, um médico do Sistema Único de Saúde (SUS) integrou a comitiva que acompanhou toda a missão.
Além disso, havia, a bordo da
aeronave multimissão KC-390
Millennium, da FAB, um veterinário, responsável pelos cuidados dispensados aos oito cachorros e dois gatos de estimação trazidos pelas pessoas.
“Na volta eu vim junto com
os passageiros. Estão todos satisfeitos e as crianças estavam
sorridentes. Para mim, este é o

melhor testemunho de que tudo
deu certo”, acrescentou o ministro.
A capital federal brasileira
foi o destino final de uma viagem de quase 12 horas que, a
partir da capital polonesa, contou com rápidas escalas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal
(Cabo Verde) e no Recife (PE),
onde a aeronave pousou por volta das 6h30 de hoje, e permaneceu por cerca de três horas.
De Brasília, as pessoas poderão seguir para seus destinos
finais com passagens cedidas
por companhias aéreas, mas, antes, passarão por procedimentos
administrativos e sanitários necessários para entrada no país.
(Agencia Brasil)

Fiocruz e grupo francês anunciam
parceria para novos medicamentos
O Instituto de Tecnologia em
Fármacos da Fundação Oswaldo
Cruz (Farmanguinhos/Fiocruz)
assinou na quinta-feira (10) um
memorando de entendimento
para cooperação técnica no desenvolvimento de medicamentos com o laboratório francês
Servier. Os novos fármacos terão tecnologia de liberação prolongada das substâncias e serão
usados para dar maior adesão e
comodidade no tratamento de
doenças crônicas.
Inicialmente, a parceria prevê pesquisas para desenvolver
remédios destinados a tratar doenças cardiovasculares, incluindo angina, isquemia e hiperten-

são. Na segunda fase, os pesquisadores buscarão alternativas
para tratar doenças como malária, tuberculose e Aids.
A tecnologia de micropellets, que será usada nos fármacos, já é dominada por Farmanguinhos desde uma parceria anterior com o Grupo Servier, que
teve início em 2017 e resultou
no medicamento Vastarel 80,
usado para o tratamento de isquemia cardíaca.
O vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, explica
que os medicamentos de liberação prolongada são uma forma
de enfrentar a baixa adesão dos

pacientes em tratamento contra
doenças crônicas como as cardiovasculares, o que provoca
aumento de mortalidade e também impacta o Sistema Único de
Saúde (SUS).
Além disso, acrescenta ele,
pacientes em tratamento contra
doenças negligenciadas, como a
malária e a tuberculose, frequentemente se queixam das reações causadas pelos medicamentos, o que pode ser amenizado com uma liberação mais
controlada dos princípios ativos
no organismo.
No caso dos pacientes que
vivem com HIV, o desenvolvimento de formas com mais de

um princípio ativo poderia resultar em um medicamento único, com maior tolerabilidade,
reduzindo o número de capsulas
necessárias para o tratamento
atualmente.
A Fiocruz e o grupo Servier
também planejam uma parceria
no campo de oncologia, que envolveria o Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Segundo a Fiocruz, em um
primeiro momento, estão previstas
oficinas envolvendo as equipes de
pesquisadores brasileiros e do grupo francês para apresentação e mapeamento de projetos que podem
se complementar por meio de cooperação técnica. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

