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Setor de serviços tem
crescimento de 2,6% em julho
Pandemia: maioria dos paulistanos
se dispõe a morar perto do trabalho
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Cai número de pessoas que estavam
rigorosamente isoladas, diz IBGE
Página z

Manifestantes catalães
queimaram pneus em vários
pontos da rede ferroviária da
região espanhola na manhã de
sexta-feira (11), forçando vários cancelamentos - os primeiros sinais de tumulto em um dia
famoso pelos protestos pró-independência de massa.
Atos foram planejados para
o final do dia na região. Nos
últimos anos, separatistas realizaram grandes protestos em
favor da independência da Espanha no dia 11 de setembro
para marcar La Diada, o aniversário da queda de Barcelona
para as forças espanholas em
1714.
Um porta-voz da operadora ferroviária disse que os manifestantes atearam fogo em
sete ou oito locais em toda a
Catalunha, a maioria concentrados em Girona, onde todos
os serviços de trem foram cancelados.
Os serviços da linha de alta
velocidade entre Barcelona e
Figueres, que se conecta com
a rede TGV da França, foram
suspensos, tuitou a operadora ferroviária Adif. Página 3

Previsão do Tempo

Tarde

Manhã

Tarde

Segunda: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

do Sul e do Maranhão para 106
municípios, ao todo. Cabe ao
presidente analisar as requisições.
Os pedidos para atuação de
militares das Forças Armadas
são comuns em todos os pleitos e são formulados pelos tribunais Regionais Eleitorais
(TREs), com a finalidade de garantir a normalidade da eleição,
o livre exercício do voto e o bom

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, informou
na sexta-feira, (11) que o governo
estuda transformar o Centro de
Biotecnologia da Amazônia
(CBA) em fundação pública. Segundo Mourão, a mudança jurídica da unidade gerida pela Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa) visa a permitir
que o centro receba investimentos privados.

Todas as regiões de São Paulo
estão na fase amarela
Pela primeira vez, desde o início de implementação do Plano
São Paulo, todas as regiões do
estado paulista ficaram classificadas na fase 3 – amarela. O Plano
São Paulo, plano de retomada
econômica e de convivência com
a pandemia do novo coronavírus,

Moto Velocidade retoma atividades
no Circuito Marco Simoncelli

34º C
18º C

Noite

32º C
18º C

começou a funcionar no estado
paulista no dia 1º de junho.
Desde a última classificação,
feita na sexta-feira (4), apenas
duas regiões do estado ainda se
mantinham na Fase 2 – Laranja
do Plano São Paulo: Ribeirão Preto e Franca.
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Copa Joy Chevrolet estreia
no próximo final de semana
em São Paulo

Járcio Baldi

18º C

Noite

“Estamos buscando transformar [o CBA] em uma fundação
pública de direito privado, de
modo que o centro se descole
da Zona Franca de Manaus e
passe a ser, efetivamente, um
centro de pesquisa e desenvolvimento”, disse Mourão, durante seminário virtual realizado
pela Frente Parlamentar Mista
da Bioeconomia da Câmara dos
Deputados.
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Esporte

A Motogp chega à Itália.
Serão duas corridas em finais
de semana consecutivos com
a primeira acontecendo neste
final de semana no Circuito
Marco Simoncelli. Além das
três categorias também acontecerá a terceira etapa categoria MotoE com a presença do
brasileiro Eric Granado que, no
primeiro dia de treinos, saiu
na frente, mostrando que realmente é forte candidato ao
título, precisando apenas de
uma pitadinha de sorte para
não acontecerem episódios
como o da última corrida na
qual o brasileiro, que ocupava o 2º posto, foi tirado da pro-

No próximo final de semana estreará em Interlagos a
Copa Joy Chevrolet. O modelo que é líder de vendas no
mercado brasileiro ganhou
além de todos os itens de segurança necessários, os motores são preparados para

Eric Granado na frente na Italia MotoE
va por Matteo Ferrari, que pelo ções no grid de largada neste doacidente foi punido em 3 posi- mingo. Página 7

Barrichello chega “cheio de
vontade” para etapa da Stock

Noite
Foto/ Carsten Horst

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,33
Venda: 5,33
Turismo
Compra: 5,31
Venda: 5,63

EURO
Rubens Barrichello aproveitou o intervalo entre as cor-

competição com 137 cavalos
de potência e 19 kgfm de torque e utiliza lubrificantes da
YPF. A injeção eletrônica foi
desenvolvida em parceira
com a Pro Tune, empresa renomada no automobilismo
nacional.
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Torneio ocorre na próxima
semana e terá rígido protocolo
de prevenção

Fonte: Climatempo

Compra: 6,31
Venda:
6,31

Centro Biotecnológico da
Amazônia será transformado
em fundação

ridas de São Paulo e de Londrina,
da Stock Car, para acompanhar de

perto o filho Dudu Barrichello na
quarta etapa da USF2000, em Indianápolis (EUA). E o piloto da MobilALE Full Time Sports deu sorte
ao seu primogênito e o viu vencer não só uma, mas duas provas
do fim de semana da categoria de
base da Fórmula Indy.
A viagem, que também teve a
presença do filho mais novo, Fefo,
deixou Barrichello ainda mais motivado e, como ele mesmo disse,
“cheio de vontade” para voltar a
acelerar o seu Corolla #111 na quarta etapa da Stock Car, neste domingo (13), no autódromo internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR).
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Foto/ Wander Roberto

Manhã

Domingo: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda
sem nuvens.

35º C

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, informou na sexta-feira, (11)
que recebeu três pedidos de
envio de tropas federais para
garantir a segurança do primeiro turno das eleições municipais de novembro. Até o
momento, foram recebidos
pedidos da Justiça Eleitoral
do Amazonas, Mato Grosso

andamento da apuração dos resultados. A atuação está prevista no Código Eleitoral.
Após receber o pedido de requisição de tropas federais, o
TSE costuma deferir a medida.
Em seguida, a autorização é encaminhada ao Ministério da Defesa, pasta responsável pelas
ações desenvolvidas pelas Forças Armadas.
Nas eleições gerais de 2018,
o TSE autorizou o envio de tropas para 510 municípios em 11
estados. Nas eleições municipais de 2016, foram 467 municípios de 14 estados.
Devido à pandemia da covid19, o Congresso promulgou
emenda constitucional que
adiou o primeiro turno das eleições deste ano de 4 de outubro
para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de
outubro, foi marcado para 29 de
novembro.
Os eleitores vão às urnas
para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. (Agência
Brasil)

quinta taxa negativa seguida na
comparação anual. No acumulado do ano, o recuo é de 8,9%
e em doze meses, o volume de
serviços caiu 4,5%.
Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, os efeitos
da pandemia de covid-19 foram
sentidos entre março e maio.
“O resultado negativo de fevereiro ainda não era decorrente
das medidas de isolamento social e sim uma acomodação do
setor de serviços frente ao
avanço do final de 2019”.
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Governo define critérios
para cota de importação
de arroz
Página 3

Foto/ Motogp

Sábado: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda
sem nuvens.

TSE recebe pedidos de
tropas federais para eleições
de 15 de novembro
Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Manifestantes
ateiam fogo
em linhas de
trem da
Catalunha

Apesar do crescimento do
setor de serviços de 2,6% em
julho, na comparação com o
mês anterior, e o ganho acumulado de 7,9% após a taxa positiva de junho, o setor ainda não
conseguiu recuperar as perdas
seguidas entre fevereiro e maio,
que somaram queda de 19,8%.
Os dados são da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS),
divulgada na sexta-feira, (11)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em relação a julho do ano
passado, a queda é de 11,9%,

Talita é uma das atletas inscritas para o torneio
Após meses de isolamento 2021 do Circuito Brasileiro
social por conta da pandemia Open acontece a partir do dia
da COVID-19, a primeira com- 17 de setembro, no Centro de
petição nacional de vôlei de Desenvolvimento de Voleibol
praia está chegando. A etapa de (CDV), em Saquarema (RJ).
abertura da temporada 2020/
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Pandemia: maioria dos paulistanos
se dispõe a morar perto do trabalho
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
Jornalista desde 1990, Cesar Neto vem publicando esta coluna
diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência da liberdade possível. No Twitter, @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Conforme antecipamos, nenhum vereador seria vice em chapa
‘puro-sangue’ por reeleição de Bruno Covas (PSDB). Não deu outra. O escolhido foi o vereador Ricardo Nunes (MDB histórico).
Nunes destacou-se na condução da CPI contra grandes sonegadores do Tesouro paulistano
+
PREFEITURA (SP)
A questão religiosa vai pegar tão forte na eleições 2020. O
católico Bruno Covas (PSDB) terá como vice o vereador católico
Ricardo Nunes (MDB). Com isso, o vereador-presidente Eduardo
Tuma (PSDB) passa a ser o agregador dos protestantes-evangélico pra somar apoios pela reeleição
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada Marta Cosa (PSD do ex-prefeito paulistano Kassab)
ganha uma importância enorme na eleição paulistana, como vice
do Matarazzo (PSD). Sendo filha do pastor José Wellington - eterno dirigente da Assembleia de Deus (Ministério Belém) deve agregar votos neste 1º turno
+
GOVERNO (SP)
Conforme antecipamos, João Doria (dono do PSDB ‘liberal de
centro’) não interferiu na composição da chapa do seu ex-vice
prefeito Bruno Covas, pela reeleição 2020. E até podia, uma vez que
tinha lá seu nome pra compor uma chapa ‘puro-sangue’, como ele
mesmo montou em 2016
+
CONGRESSO (SP)
Isenção tributária e perdão de dívidas pra católicos, protestantes-evangélicos, espíritas, umbandistas ... (todos os credos contemplados na Constituição brasileira) pras igrejas e templos, demonstra como a questão religiosa vai pegar forte nos apoios por
reeleição de Bolsonaro 2022
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Como ficam as relações entre o originalmente católico Bolsonaro com os protestantes-evangélicos, agora que o comunicador
Datena (no MDB do Temer) não é o candidato a vice (no MDB) do
católico Bruno Covas (PSDB), mas sim o vereador paulistano também católico - Ricardo Nunes ?
+
PARTIDOS (BR)
O PT (ainda dominado pelo Lulismo) vai sangrar bastante nas
eleições deste ano. Menos pelas ‘pesquisas’ encomendadas que
dão Boulos-Erundina empatados tecnicamente com Bruno Covas
(PSDB ) e Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB). Mais porque
tão perdendo a igreja católica
+
H I ST Ó R IA S
Caso tivesse ganho a eleição paulistana (ganha pelo ex-Presidente Jânio Quadros) pra prefeitura de São Paulo em 1985 (data da
volta das diretas pras prefeituras das Capitais), FHC seria o 1º
eleito pelo PMDB (voltou a ser MDB). Entre os erros, não afirmou
que acreditava em DEUS ...

cesar@cesarneto.com
Jornal
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Após ouvir 808 residentes na
capital paulista, levantamento
conduzido pelo Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (Ipespe) constatou que
57% se dispõem a morar em um
endereço próximo do local de
trabalho ou estudo. A proporção
é superior à registrada em fevereiro (50%) e demonstra que as
exigências quanto à moradia
mudaram com a pandemia de covid-19.
A pesquisa foi feita no âmbito do projeto Moradia no
Mundo Pós-Pandemia, que con-

ta com a participação de especialistas da Fundação Getulio Vargas (FGV), da Universidade Columbia e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
Os entrevistados foram ouvidos
no período de 19 a 22 de agosto.
Para a maioria das pessoas
consultadas, estar em um imóvel que atenda a necessidades
específicas da fase que se vive
é outro fator que ganhou importância com a crise sanitária. Segundo um dos idealizadores do
projeto, Leão Serva, a taxa subiu de 55% para 60%. Apesar de

a lista de desejos poder ter sofrido alterações com a pandemia,
85% afirmaram que não planejam se mudar ao longo dos próximos seis meses.
No mesmo contexto, existem
outros números significativos.
No total, 57% trocariam de endereço para viver em um imóvel
menor, para encurtar a distância
até o trabalho ou a escola. O índice chama atenção, já que somente 2% declararam que já residem próximo desses locais. Os
fatores que mais pesam na hora
de escolher o endereço são: es-

tar perto do trabalho (38%) e de
familiares (31%). Em seguida, vem
a moradia próxima de locais de
lazer, de amigos e da faculdade.
Segundo Serva, o brasileiro
já vem buscando meios alternativos ao transporte público para
se deslocar na zona urbana. Ele
diz que os resultados apresentados pela pesquisa deixam “um
alerta” para gestores públicos,
já que agora a população demanda, através da habitação, mais
segurança sanitária, além de
qualidade de vida. (Agência
Brasil)

Todas as regiões de São Paulo
estão na fase amarela
Pela primeira vez, desde o início de implementação do Plano
São Paulo, todas as regiões do
estado paulista ficaram classificadas na fase 3 – amarela. O Plano
São Paulo, plano de retomada
econômica e de convivência com
a pandemia do novo coronavírus,
começou a funcionar no estado
paulista no dia 1º de junho.
Desde a última classificação,
feita na sexta-feira (4), apenas duas
regiões do estado ainda se mantinham na Fase 2 – Laranja do Plano São Paulo: Ribeirão Preto e
Franca. Mas nessa nova atualização, elas evoluíram de fase e passaram a ser classificadas também
na fase amarela.
O Plano São Paulo é dividido
em cinco fases que vão do nível
máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a
etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e
normal controlado (azul). O plano também é regionalizado, ou

seja, o estado foi dividido em 17
regiões [com a região metropolitana dividida em cinco sub-regiões] e cada uma delas é classificada em uma fase.
Na Fase 3 – Amarela é permitido o atendimento presencial em
bares, restaurantes, salões de
beleza, barbearias, academias,
shoppings, comércios de rua,
escritórios em geral e concessionárias pelo período de oito horas
por dia, com capacidade limitada
a 40%, com exceção das academias, que tem capacidade limitada de 30%.
Os estabelecimentos de alimentação que estão localizados
em regiões há pelo menos 14 dias
na fase marela podem funcionar
até as 22h. Se estiverem localizados em regiões há menos tempo
na fase amarela, eles só podem
funcionar até as 17h.
Na fase amarela também é
permitida a reabertura de eventos, convenções e atividades culturais. No entanto, para que isso

ocorra, a região precisa estar há
28 dias na fase amarela e só é
permitido público sentado, com
capacidade limitada a 40%.
O governo paulista ressalta
que, apesar da reabertura econômica, as pessoas devem evitar
sair de casa, mantendo a quarentena sempre que for possível. O
governo alerta também que, ao
sair de casa, as pessoas devem
fazer uso de máscara e sempre
evitar as aglomerações.
Mudanças
O governo paulista anunciou
na sexta-feira, (11) que a atualização do Plano São Paulo passará
de quinzenal a mensal, ou seja, a
próxima atualização prevista no
plano será feita somente no dia 9
de outubro. Isso, segundo o governo, vai dar mais segurança e
estabilidade para a mudança de
fase.
Outra mudança anunciada
pelo Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo, res-

ponsável pelas ações relacionadas à pandemia do novo coronavírus, é que, caso uma região regrida em seus indicadores, como
por exemplo, aumentando a sua
capacidade hospitalar, ela será
colocada imediatamente e diretamente na Fase 1 – Vermelha pulando a Fase 2 – Laranja.
“Não haverá retorno para a
fase laranja, o que aumenta a responsabilidade de prefeitos, secretários municipais de saúde e
da própria população. Afinal, a
população precisa se resguardar
e se proteger, obrigatoriamente
usando máscara ao sair de casa,
seguir o distanciamento social
de 1,5 metro, lavar as mãos e
usar álcool em gel”, disse o governador de São Paulo, João
Doria.
Na Fase 1 – vermelha somente os serviços considerados
essenciais, como de logística,
abastecimento, segurança e
saúde podem funcionar. (Agência Brasil)

Governo de SP vai apertar cerco
contra preços abusivos de
alimentos da cesta básica
O Procon-SP, em conjunto
com a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, iniciará, na próxima semana, uma operação especial de monitoramento e combate à precificação excessiva e
injustificada de produtos da cesta básica, especialmente do arroz.
O Governador João Doria fez o
anúncio na sexta-feira (11) e destacou que abusos e especulações não serão tolerados. Ele
deixou claro que a medida não
tem relação com tabelamento,
mas visa unicamente garantir os
direitos dos consumidores.
“O Procon de São Paulo irá
fiscalizar o abuso nos preços do
arroz e de outros produtos da
cesta básica. Quero esclarecer
que não vamos fazer controle ou
tabelamento de preços. Somos
um governo liberal e respeitamos
a variação de preços em função
das regras de mercado. Os empresários têm direito de determinar os preços dos produtos, des-

de que sejam respeitadas as normas do Código do Consumidor.
Aqui em São Paulo, estaremos
atentos a eventuais abusos e especulações. Regras de mercado
não aceitam abusos e especuladores”, destacou o Governador.
As ações de fiscalização do
Procon-SP serão iniciadas na
próxima segunda-feira (14) e
ocorrerão em todo Estado. Aproximadamente 100 fiscais serão
envolvidos na força-tarefa para
conter os preços abusivos dos
alimentos, especialmente do arroz. Os agentes de fiscalização
contarão com apoio de funcionários da Secretaria de Agricultura.
Na prática, o grupo observará custos, oferta, demanda e preços praticados na produção do
campo e o valor praticado pelo
varejo, de forma que abusos
possam ser identificados. O Procon atuará para coibir os excessos que sejam eventualmente

flagrados.
“Inicialmente não haverá
multa para os estabelecimentos.
Vai ser feita a constatação de
quanto o empresário pagou e por
quanto está vendendo o produto. Em seguida, vamos comparar com os valores que ele praticava no primeiro semestre. A
multa será aplicada, em último
caso, quando o aumento da margem de lucro for injustificado e
desproporcional. Estamos em
contato com o setor e compreendemos que se trata de uma
questão macroeconômica, mas a
livre iniciativa deve ser compatibilizada com o Código de Defesa do Consumidor” pontuou
o secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez.
Capez informou que, apenas
neste ano, foram registradas
mais de 440 mil queixas sobre
práticas abusivas de preços de
alimentos. Foram fiscalizados
3.660 estabelecimentos e aplica-

das 253 penalizações.
Nos últimos meses, foram
observadas elevações nos preços de alimentos, como arroz,
feijão, carne, óleo de soja, leite
longa vida e seus derivados. O
secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira,
destaca que, em parte, o cenário
é justificado pelos aumentos de
custo de produção e da demanda.
“A atividade agropecuária
tem ciclos longos de produção.
Tal informação é de extrema importância para entendermos o
comportamento dos preços dos
alimentos e a dinâmica da oferta
e demanda. Mas precisamos agir
com responsabilidade, para assegurar o abastecimento e o alimento na mesa das famílias de
baixa renda, que mais sofrem
com as altas nos produtos da
cesta básica”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira.

São Paulo registra 32,3 mil óbitos
e 882,8 mil casos de coronavírus
Na sexta-feira (11), o Estado
de São Paulo registra 32.338 óbitos e 882.809 casos confirmados
do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de
COVID-19, 724.142 pessoas estão recuperadas, sendo que
97.566 foram internadas e tiveram alta hospitalar.
As taxas de ocupação dos
leitos de UTI são de 52,2% na
Grande São Paulo e 52,5% no
Estado. O número de pacientes
internados é de 10.631, sendo
6.075 em enfermaria e 4.556 em
unidades de terapia intensiva,
conforme dados das 10h30 de
sexta (11).
Hoje, os 645 municípios têm
pelo menos uma pessoa infecta-

da, sendo 549 com um ou mais
óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade
pode ser consultada em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão
18.695 homens e 13.643 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 76,2%
das mortes.
Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (8.231), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos
(7.622) e 80 e 89 anos (6.559). Entre as demais faixas estão os:

menores de 10 anos (38), 10 a 19
anos (59), 20 a 29 anos (266), 30
a 39 anos (923), 40 a 49 anos
(2.151), 50 a 59 anos (4.305) e
maiores de 90 anos (2.184).
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são
cardiopatia (59,2% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,1%), doenças neurológicas (10,8%) e renal (9,5%), pneumopatia (8,3%).
Outros fatores identificados são
obesidade (7,6%), imunodepressão (5,7%), asma (3%), doenças
hepáticas (2,2%) e hematológica (1,8%), Síndrome de Down
(0,5%), puerpério (0,1%) e gestação (0,1%). Esses fatores de
risco foram identificados em
25.939 pessoas que faleceram

por COVID-19 (80,2%).
Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus estão 412.042 homens
e 464.707 mulheres. Não consta
informação de sexo para 6.060
casos.
A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos
(209.006), seguida pela faixa de
40 a 49 (184.088). As demais faixas são: menores de 10 anos
(20.945), 10 a 19 (40.478), 20 a 29
(147.497), 50 a 59 (133.345), 60 a
69 (80.514), 70 a 79 (40.968), 80 a
89 (19.679) e maiores de 90
(5.828). Não consta faixa etária
para outros 461 casos.

Lembre sempre de lavar as mãos
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IBGE: setor de serviços tem
crescimento de 2,6% em julho
Apesar do crescimento do
setor de serviços de 2,6% em
julho, na comparação com o mês
anterior, e o ganho acumulado
de 7,9% após a taxa positiva de
junho, o setor ainda não conseguiu recuperar as perdas seguidas entre fevereiro e maio,
que somaram queda de 19,8%.
Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na sexta-feira, (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Em relação a julho do ano
passado, a queda é de 11,9%,
quinta taxa negativa seguida na
comparação anual. No acumulado do ano, o recuo é de 8,9%
e em doze meses, o volume de
serviços caiu 4,5%.
Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, os efeitos
da pandemia de covid-19 foram
sentidos entre março e maio. “O
resultado negativo de fevereiro ainda não era decorrente das
medidas de isolamento social e
sim uma acomodação do setor
de serviços frente ao avanço do
final de 2019”.
De acordo com ele, a recuperação mais lenta do setor de
serviços, em comparação com a
indústria e o comércio, se deve
à forma heterogênea do setor,
bem como ao peso grande, de

70%, que representa na economia, sendo responsável por cerca de 30% do Produto Interno
Bruto (PIB), além do fato de muitas atividades envolverem atendimento presencial.
Comunicação e logística
O crescimento foi verificado
em quatro das cinco atividades
analisadas pelo IBGE. De acordo
com Lobo, o destaque foram os
serviços de informação e comunicação, que aumentaram 2,2% e
acumulam um ganho de 6,3% em
junho e julho, sem, contudo, superar as perdas de 9,2% dos cinco primeiros meses do ano.
“O avanço do setor foi puxado pelas atividades de portais,
provedores de conteúdo e ferramentas de busca na internet,
que têm receitas de publicidade; e também pelos aplicativos
e plataformas de videoconferência, que tiveram um ganho adicional durante a pandemia.”
Os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio
cresceram 2,3% em julho, com
acumulado de 14,4% desde
maio, depois de cair 25,2% entre março e abril. De acordo com
Lobo, o resultado decorre do
transporte rodoviário de carga,
com o aumento de demanda por
logística.

“Seja para atender os setores industrial ou de comércio
para o transporte de mercadorias ou o de agronegócio, no
transporte de grãos, o transporte rodoviário é o principal modal de deslocamento de produtos pelo país.”
Também tiveram aumento os
serviços profissionais, administrativos e complementares (2%),
com ganho acumulado de 4%
desde junho, depois da queda
de 17,4% entre fevereiro e maio;
e outros serviços (3%), que
avançaram 10,5% em junho e julho e conseguiram recuperar
parte da perda de 11,8% acumulada entre março e maio. Os serviços prestados às famílias caíram 3,9%, depois de crescer
12,2% entre maio e junho. No
acumulado do ano, este setor,
que inclui serviços como restaurantes e hotéis, apresenta
queda de 38,2%.
Das 27 unidades da federação, 20 apresentaram alta nos
serviços em julho, na comparação com junho. Os principais
aumentos foram em São Paulo
(1,6%) e Rio de Janeiro (3,3%),
com destaque também para Rio
Grande do Sul (3,5%) e Distrito
Federal (5,2%), que têm peso
menor no âmbito nacional. As
maiores quedas foram no Ceará

(-2,5%) e na Bahia (-0,9%).
Turismo
Os serviços de turismo cresceram 4,8% em julho, na comparação mensal, terceira taxa
positiva seguida, acumulando
alta de 36,1%. As perdas entre
março e abril foram de 68,1%,
devido ao grande impacto do
isolamento social nas empresas
de transporte aéreo de passageiros, restaurantes e hotéis.
A expansão ocorreu em
nove das 12 unidades da federação que entram na análise do
turismo feita pelo IBGE. Os destaques foram São Paulo (5,4%)
e Rio de Janeiro (11,5%), seguido por Pernambuco (18,9%),
Minas Gerais (5,5%) e Distrito
Federal (15,4%). As principais
quedas ocorreram no Ceará (23,0%) e em Santa Catarina (4,8%).
No acumulado do ano, as
atividades turísticas caíram
37,9%. Na comparação com julho de 2019, a queda ficou em
56,1%, com diminuição nos 12
locais pesquisados. O recuo
chegou a 57% em São Paulo,
46,3% no Rio de Janeiro, 52,2%
em Minas Gerais, 72,7% na
Bahia, 63,4% no Rio Grande do
Sul e 54,8% no Paraná. (Agência Brasil)

Governo define critérios para
cota de importação de arroz
O Diário Oficial da União publicou na sexta-feira, (11) portaria que com os critérios para a
cota de importação de arroz, com
isenção de imposto. Cada empresa terá, inicialmente, cota máxima de 34 mil toneladas do produto. A Câmara de Comércio Exterior (Camex) liberou o total de
400 mil toneladas, com o imposto de importação zerado para arroz não parboilizado, polido ou
brunido.
De acordo com a portaria,
após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida,
novas concessões para a mesma empresa estarão condiciona-

das ao efetivo despacho para
consumo das mercadorias. E a
quantidade liberada será, no
máximo, igual à parcela já desembaraçada.
A validade da isenção é até
31 de dezembro deste ano. Segundo a portaria, caso seja constatado o esgotamento da cota
global, não serão emitidas novas
licenças de importação.
Alta nos preços
O objetivo da isenção tarifária temporária é conter o aumento expressivo no preço do arroz
ao longo dos últimos meses. De
acordo com o Centro de Estu-

dos Avançados em Economia
Aplicada da Universidade de
São Paulo, o preço do arroz variou mais de 107% nos últimos
12 meses, com o valor da saca
de 50 kg próximo de R$ 100. Os
motivos para a alta são uma
combinação da valorização do
dólar frente ao real, o aumento
da exportação e a queda na safra. Em alguns supermercados,
o produto, que custava cerca de
R$ 15, no pacote de 5 kg, está
sendo vendido por até R$ 40.
Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que
o governo tomou as medidas necessárias para tentar conter a

alta no preço do arroz e evitar
um desabastecimento do produto nas prateleiras dos supermercados.
“O Brasil abriu mão, tirou a
alíquota de importação, para que
produto de fora pudesse entrar
e trazer um equilíbrio para os preços. Abrimos somente uma cota,
porque não temos necessidade
de muito arroz, mas isso é uma
cota de reserva, para que possamos ter a tranquilidade de que
o preço vai voltar, vai ser equilibrado, e que o produto continuará na gôndola para todos os
brasileiros”, disse. (Agência
Brasil)

ANP: empresas tem até dia 21 para
se inscrever na oferta permanente
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou na sexta-feira, (11) que foi aprovada na reunião de ontem da Comissão Especial de Licitações (CEL) da
Oferta Permanente a declaração
de setores de interesse, acompanhada de garantia de oferta,
abrindo o 2º Ciclo da Oferta Permanente. A sessão pública de
apresentação de ofertas está pre-

vista para ocorrer no dia 3 de dezembro de 2020.
As empresas que ainda não
se inscreveram na Oferta Permanente têm até o dia 21 de setembro para enviar a documentação
exigida para a inscrição. As licitantes que já estão inscritas devem apresentar a declaração de
setores de interesse e as garantias de oferta até o dia 13 de outubro. Os setores oferecidos neste

ciclo serão divulgados até o dia
3 de novembro.
Segundo a ANP, atualmente
são 57 empresas inscritas na Oferta Permanente, que consiste na
“oferta contínua de blocos exploratórios e áreas com acumulações
marginais localizados em quaisquer
bacias terrestres ou marítimas”, de
acordo com a agência, com exceção dos blocos “localizados no
polígono do pré-sal, nas áreas es-

tratégicas ou na Plataforma Continental além das 200 milhas náuticas”, assim como os blocos já autorizados a integrar as 17ª e 18ª
Rodada de Licitações.
Nessa modalidade, as licitantes podem apresentar interesse
para quaisquer blocos ou áreas,
que devem vir acompanhadas de
garantias de oferta. Mais detalhes
estão disponíveis no site da Oferta Permanente. (Agência Brasil)

Governo federal qualifica
rodovias e portos no PPI
O governo federal qualificou
empreendimentos públicos federais do setor portuário e trechos de rodovias federais no
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da
República, para estudos de
concessão à iniciativa privada.
O decreto foi publicado na sexta-feira, (11) no Diário Oficial da
União e também trata da inclusão de trechos de rodovias federais no Plano Nacional de De-

sestatização (PND).
Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência informou que a
medida “busca ampliar e modernizar investimentos em empreendimentos estratégicos a fim
de retomar o crescimento econômico do país”.
“A qualificação dos empreendimentos permite que eles sejam outorgados à iniciativa privada para exploração econômica, possibilitando a ampliação

da capacidade logística”, diz a
nota.
No setor portuário, foram
qualificados oito projetos, entre eles o Porto Público de Itajaí, em Santa Catarina, que faz
parte do Complexo Portuário de
Itajaí, juntamente com os Terminais de Uso Privado (TUPs):
Teporti, Poly, Trocadeiro, Barra
do Rio, Braskarne e Portonave.
“O porto de Itajaí tem considerável relevância no cenário

nacional, já que está estrategicamente localizado próximo às
principais rodovias da Região
Sul do país, a BR101 e a BR470”,
disse a Secretaria-Geral.
O decreto também inclui no
Programa Nacional de Desestatização (PND), já aprovados
para concessão, diversos trechos de rodovias federais, entre eles, a BR153, no Paraná; a
BR230, no Pará, e a BR316, no
Maranhão. (Agência Brasil)

Órgãos falam sobre a reabertura
de agências do INSS
Após cerca de 6 meses fechadas, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) voltarão a receber clientes presencialmente na próxima
segunda-feira (14). O secretário
especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, o se-

cretário de Previdência, Narlon
Gutierre Nogueira, o presidente
do INSS, Leonardo José Rolim Guimarães e o diretor de Atendimento
do INSS, Jobson Sales detalharam
a reabertura das agências de atendimento do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), prevista para a próxima segunda-feira

(14).
As agências do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) vão reabrir na próxima
segunda-feira (14), mas o atendimento será exclusivo para
quem fizer agendamento. Para
marcar hora, o segurado deve
acessar o site Meu INSS e apli-

cativo ou ligar no 135.
Segundo o INSS, estarão
disponíveis para atendimento
presencial os serviços de perícia médica, avaliação social,
cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. (Agência
Brasil)
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Manifestantes ateiam fogo em
linhas de trem da Catalunha
Manifestantes catalães queimaram pneus em vários pontos da
rede ferroviária da região espanhola na manhã de sexta-feira (11),
forçando vários cancelamentos - os primeiros sinais de tumulto em
um dia famoso pelos protestos pró-independência de massa.
Atos foram planejados para o final do dia na região. Nos últimos anos, separatistas realizaram grandes protestos em favor da
independência da Espanha no dia 11 de setembro para marcar La
Diada, o aniversário da queda de Barcelona para as forças espanholas em 1714.
Um porta-voz da operadora ferroviária disse que os manifestantes atearam fogo em sete ou oito locais em toda a Catalunha, a
maioria concentrados em Girona, onde todos os serviços de trem
foram cancelados.
Os serviços da linha de alta velocidade entre Barcelona e Figueres, que se conecta com a rede TGV da França, foram suspensos, tuitou a operadora ferroviária Adif.
Alguns incêndios foram detectados em Lleida, mas o serviço estava operando normalmente, disse, acrescentando que técnicos estavam
avaliando como consertar os trilhos e normalizar o serviço.
Pandemia
Apesar dos apelos das autoridades de saúde para que se evitem aglomerações em meio à pandemia, a entidade organizadora
de base popular Assemblea Nacional Catalana disse na semana
passada que quer realizar o maior protesto europeu adaptado aos
tempos de coronavírus.
Ela planejou para o final de sexta-feira (11) mais de 100 reuniões em 82 localidades da região, nas quais as pessoas precisarão
manter distância, usar máscaras e ter se registrado previamente
para participar.
Neste ano, o governo separatista catalão decidiu não comparecer, pedindo cautela devido à crise de saúde, mas disse que
respeita o direito de protestar. O secretário de saúde pública regional e o chefe de uma associação de médicos desaconselharam
aglomerações.
A Espanha já registrou 554.143 casos desde o início da pandemia, mais do que qualquer outra nação da Europa Ocidental, e
relatou 13 mortes na quinta-feira (10), o que eleva seu total a 29.699.
Embora o movimento separatista da Catalunha seja proeminente na política espanhola há anos, ficou em segundo plano nos
últimos meses, tanto por causa da crise do coronavírus quanto
por causa das divisões entre os separatistas.
Pesquisas de opinião mostram que os moradores da região
estão divididos no tema da independência. (Agência Brasil)

Trump e Biden lembram
ataque do 11 de setembro
em NY e Pensilvânia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu rival
democrata na eleição presidencial de novembro, Joe Biden, vão
lembrar o 19º aniversário dos ataques do 11 de setembro. Os candidatos vão visitar, separadamente, o campo da Pensilvânia onde
um dos aviões sequestrados caiu.
Biden e sua esposa, Jill, comparecerão primeiro a uma cerimônia matutina na parte sul de Manhattan, em Nova York, onde sequestradores da Al Qaeda lançaram dois aviões contra as torres
gêmeas do World Trade Center. O vice-presidente republicano
Mike Pence também estará presente na ocasião.
Trump discursará em uma cerimônia matutina no Memorial
Nacional do Voo 93 em Shanksville, na Pensilvânia, disse uma
autoridade da Casa Branca. O evento, que lembrará os 40 passageiros e tripulantes que morreram quando a aeronave caiu em um
campo depois dos passageiros lutarem com os sequestradores,
será fechado ao público por causa do temor do coronavírus, informou o Serviço Nacional dos Parques.
Mais tarde, os Biden visitarão o campo de Shanksville para
prestar suas homenagens às vítimas. Os dois candidatos não devem se encontrar na Pensilvânia, um Estado vital na disputa eleitoral do dia 3 de novembro.
O Voo 93, que ia de Newark, em Nova Jersey, para San Francisco, nunca chegou ao seu destino porque passageiros invadiram a
cabine de comando e tentaram retomar o controle do avião. Acredita-se que os quatro sequestradores planejavam lançá-lo ou contra o Capitólio, ou contra a Casa Branca
Ao todo, quase 3 mil pessoas morreram nos ataques de 11 de
setembro de 2001, que ainda incluíram um quarto avião sequestrado
que se chocou contra o Pentágono, nos arredores de Washington.
As cerimônias que lembram os ataques são uma parada frequente de candidatos presidenciais e autoridades. Trump visitou
Shanksville no aniversário dos ataques em 2018 e compareceu a
cerimônias de homenagem no Pentágono.
Biden esteve nos memoriais de Shanksville durante seus anos
como vice-presidente de Barack Obama.
Durante a campanha presidencial de 2016, Trump e a então candidata presidencial democrata, Hillary Clinton, visitaram o memorial do
Marco Zero de Nova York no aniversário do 11 de setembro.
A campanha de Biden anunciou que retirará seus anúncios de
televisão do ar nesta sexta-feira para rememorar a data dos ataques.
O Dia 11/9, uma iniciativa sem fins lucrativos, havia pedido
que as duas campanhas retirem os anúncios. A campanha de Trump
não respondeu quando indagada se o faria. (Agência Brasil)

Governos da UE e BCE
precisam fazer mais
para superar crise
A recuperação da Europa da profunda recessão está incompleta e irregular, portanto não há espaço para complacência por parte
dos governos ou do Banco Central Europeu, disse na sexta-feira
(11) a presidente do BCE, Christine Lagarde.
“O atual momento está cunhado por essa recuperação irregular, incompleta e assimétrica que observamos no terceiro trimestre
após um segundo trimestre bastante catastrófico”, disse Lagarde
em entrevista à imprensa após se reunir com autoridades de finanças da União Europeia.
“Sem complacência! Nossa política monetária expansionista
precisa do suporte da política fiscal, e nenhum de nós pode ter
complacência no momento”, acrescentou. (Agência Brasil)
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Cai número de pessoas que estavam
rigorosamente isoladas, diz IBGE
Plataforma online vai
monitorar famílias vulneráveis
socialmente no Paraná
A Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho, por
meio do Programa Nossa Gente
Paraná, vai disponibilizar aos
399 municípios do Paraná uma
ferramenta online “georreferenciamento de famílias em situação de vulnerabilidade social”.
A plataforma vai apoiar as
prefeituras no acompanhamento intersetorial das áreas
de assentamento precário e
unidades da rede socioassistencial da população socialmente vulnerável.
O georreferenciamento
pode ser acessado pelo Sistema de Acompanhamento das
Famílias no site da Secretaria e
foi desenvolvido pela unidade
técnica do Programa Nossa
Gente Paraná e pelo Núcleo de
Informática e Informações da
Sejuf, com recursos do contrato entre o Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O sistema utiliza dados extraídos do CadÚnico, Sistema de
Informações sobre Necessidades Habitacionais do Paraná e
Cadastro do Sistema Único de
Assistência Social (CadSUAS).
Segundo o secretário Mauro Rockenbach, o georreferenciamento é um importante aliado no planejamento e gestão de
políticas públicas. “No contexto do Programa Nossa Gente
Paraná, este sistema vai contribuir com as equipes dos equipamentos Cras e Creas, bem
como das demais políticas e serviços públicos que fazem parte
dos Comitês do Programa (Emater, Cohapar, Defesa Civil, unidade básica de saúde e escolas,) nas necessidades diárias
que envolvem a busca ativa de
famílias, visitas, atendimentos
coletivos, planejamento de in-

clusão por território/bairro, entre outras. Com isso, o trabalho
em campo é facilitado e otimizado”.
Por meio do georreferenciamento, o município visualizará
seu território, em duas modalidades: mapa ou visualização
por satélite. Podem ser aplicadas camadas para visualizar a
localização de áreas de assentamento precário - conjuntos
habitacionais degradados, cortiços, favelas e loteamentos irregulares ou clandestinos, unidades da rede socioassistencial e famílias inscritas no CadÚnico, com destaque para aquelas em situação de alta vulnerabilidade social (conforme IVFPR Índice de Vulnerabilidade
das Famílias Paranaenses) ou
com necessidade de regularização cadastral.
Mais de 90% das famílias
inscritas no CadÚnico no Paraná estão georreferenciadas. No
caso daquelas que ainda não
estão, o usuário do sistema
pode marcar no mapa a localização do seu domicílio, tornando-as georreferenciadas.
A utilização da ferramenta
será exclusiva dos profissionais
membros dos Comitês Locais e
Municipais do Programa Nossa Gente Paraná, e o acesso ao
Sistema está condicionado à assinatura de Termo de Compromisso. “A sua funcionalidade
será gradualmente aprimorada
com novas camadas e ferramentas, sempre na perspectiva de
apoiar o trabalho social com famílias e o planejamento e execução de ações de superação
da pobreza e da vulnerabilidade social no Paraná”, disse a
coordenadora do Programa
Nossa Gente na Sejuf, Letícia
Reis. (AENPR)

Detran autoriza retomada das
aulas teóricas presenciais em SP
O Detran.SP autorizou a retomada das aulas teóricas presenciais nos Centros de Formação
de Condutores (CFCs) em municípios que estiverem a partir da
fase laranja do Plano São Paulo.
Além das aulas presenciais, os
alunos de primeira habilitação
que já concluíram o curso teórico também podem agendar a realização das provas teóricas.A previsão é que o agendamento para a
realização dos exames nos CFCs esteja disponível a partir de 14 de setembro, e poderá ser feito diretamente nas autoescolas.
De acordo com o Detran.SP,
a medida beneficia cerca de 50 mil
pessoas em processo de primeira habilitação na capital, na Grande São Paulo, no interior e no litoral paulista.
Também foi autorizada a abertura de novas turmas, já que há cerca de 130 mil candidatos que desejam iniciar o processo de formação
de condutor, totalizando 180 mil
pessoas interessadas em obter a
Permissão Para Dirigir (PPD).
A abertura de novas turmas
será restrita a 30% de cada sala

de aula para evitar as aglomerações e não colocar a saúde dos
alunos em risco. Também serão
aplicadas as ações de distanciamento social, com o espaçamento entre as carteiras e cadeiras
escolares. Será disponibilizado o
álcool em gel e será feita higienização constante de balcões, computadores, maçanetas, corrimões
e rampas de acessibilidade, entre
outros equipamentos. O uso da
máscara será obrigatório.
As empresas serão orientadas
a manter portas e janelas abertas e
as salas com higienização reforçada ao final das aulas. Também não
poderão ser disponibilizados itens
como canetas de uso comum, bem
como revistas e livros.
A modalidade presencial para a
realização dos exames teóricos está
disponível nas unidades do
Detran.SP e do Poupatempo do interior e litoral. Na capital, os exames
estão sendo realizados nas unidades do Poupatempo em Santo Amaro, Sé e Itaquera. Os agendamentos
devem ser feitos nos portais do
Detran.SP e Poupatempo. (Agência Brasil)

Caiu em 2,8 milhões o número de pessoas rigorosamente isoladas da segunda para a terceira
semana de agosto, passando de
44,4 milhões para 41,6 milhões, de
acordo com a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad
Covid-19). Desde meados de
março, medidas de isolamento
social foram recomendadas pelos
governos estaduais e municipais
para conter a propagação do
novo coronavírus (covid-19).
A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) também estimou em 4,5
milhões a população que não fez
qualquer tipo de restrição na semana de 16 a 22 de agosto. O percentual representa estabilidade
em relação à semana anterior.
De acordo com o IBGE, no
mesmo período, aumentou em 1,9
milhão o número de pessoas que
reduziram o contato, mas continuaram saindo ou recebendo visitas.

Para a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, os dados apontam uma flexibilização
do isolamento por parte da população. “De alguma forma, as
pessoas estão flexibilizando as
medidas de isolamento social,
uma vez que aumenta o percentual de pessoas que estão tendo medidas menos restritivas e
diminui o percentual daquelas
que aplicam medidas mais restritivas de isolamento”, disse em
nota.
Segundos os dados da Pnad
Covid-19, o número de pessoas
que estão saindo do isolamento
vem aumentando pela terceira
semana seguida. Da primeira para
a segunda semana de agosto, 2,9
milhões de pessoas a mais afirmaram ter reduzido o contato,
embora continuassem saindo ou
recebendo visitas. A população
que ficou em casa e só saiu por
necessidade básica se manteve
estável na terceira semana de

agosto, com 87,6 milhões de pessoas nessa situação.
Mercado de trabalho
A Pnad Covid-19 estimou a
população desocupada do país
em 12,6 milhões na terceira semana de agosto, mantendo-se estável em relação à semana anterior.
O número de pessoas ocupadas
chegou a 82,7 milhões, o que representa estabilidade em relação
à semana anterior.
“Há uma estabilidade geral
nos indicadores de mercado de
trabalho, mas olhando as variações, em termos de tendência, foi
observada uma variação positiva na força de trabalho, que se
deu em função do aumento no
contingente da população ocupada”, disse a pesquisadora.
Segundo o IBGE, a população fora da força de trabalho também ficou estatisticamente estável em 75 milhões. “Na população fora da força [de trabalho],

entre aqueles que gostariam de
trabalhar, mas não tinham procurado trabalho justamente alegando a pandemia como o principal
motivo, houve uma redução de
cerca de 582 mil pessoas”, disse
Maria Lúcia.
Estudantes
A pesquisa mostra ainda que
o país tinha cerca de 46 milhões
de estudantes matriculados em
escolas ou universidades na terceira semana de agosto. Desses,
37,7 milhões tiveram atividades
escolares em seus domicílios no
período, um aumento de cerca de
921 mil pessoas em comparação
com a semana anterior.
Segundo a pesquisadora, 7,3
milhões de pessoas não tiveram
atividades escolares para realizar
no período analisado. “Esse número representa 15,9% da população de 6 a 29 anos de idade que
frequentava a escola”. (Agência
Brasil)

Justiça do Trabalho suspende retorno
às aulas presenciais no RJ
A Justiça do Trabalho deferiu pedido de liminar feito pelo
Sindicato dos Professores do
Rio de Janeiro (Sinpro-Rio) que
pede a suspensão do retorno às
aulas presenciais na rede particular do estado a partir de segunda-feira (14). A decisão da
23ª Vara da Justiça do Trabalho
foi dada na noite de quinta-feira, (10) e suspende a autorização prevista no decreto 47.250
do governo do estado, publicado no dia 4 de setembro.
As aulas presenciais estão
suspensas desde março, por causa da pandemia de covid-19, que
levou a óbito mais de 16 mil pessoas no estado. Na decisão, o juiz
Elisio Correa de Moraes Neto argumenta que “a média móvel de
infectados no Rio de Janeiro ainda não alcançou uma redução

concreta”, o que é demonstrado
nos dados oficiais do estado.
“Verifica-se que ainda é
considerável o índice de contaminação e óbitos por coronavírus, levando à conclusão de que
ainda não houve modificação
substancial no quadro de risco
à vida que ensejou as medidas
restritivas adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro e por autoridades de todo o mundo”, diz
o texto da decisão.
O juiz destaca também que
a atividade de aulas implica em
aglomeração e que envolve crianças, que “nem sempre estarão aptas para a adaptação aos
critérios sanitários”. “Concluise, portanto, que o retorno às
aulas na data fixada do decreto
representa risco acentuado aos
professores, representados

pelo sindicato autor, assim
como as famílias dos alunos e a
toda a sociedade”.
De acordo com a decisão, a
suspensão vale até que os estudantes e professores sejam
vacinados contra o coronavírus ou até que se demonstre,
“de forma concreta, por meio de
estudo técnico ou de outro
modo, que não há risco aos alunos, professores e à sociedade”. Com isso, os estabelecimentos de ensino devem se
abster de convocar professores
para atividades presenciais, sob
pena de multa diária de R$ 10
mil.
Em vídeo publicado nas redes sociais do Sinpro-Rio, o diretor do Departamento Jurídico,
professor Elson Paiva, afirma
que a liminar é uma resposta ao

que a sociedade deseja, ou seja,
preservar vidas.
“A decisão liminar vem ao
encontro do anseio da sociedade, do anseio dos trabalhadores, das professoras, dos professores, que nada mais é do
que a preservação da vida. A
vida das crianças, dos jovens,
dos adolescentes, a vida de
seus pais, dos seus parentes
com comorbidade em casa, a
dos professores, dos professores com comorbidade e de toda
a comunidade escolar. A Justiça vai ao encontro do que a sociedade quer”.
A reportagem entrou em
contato com o Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino no
Estado do Rio de Janeiro (Sinepe-RJ) e aguarda retorno.
(Agência Brasil)

Centro Biotecnológico da Amazônia
será transformado em fundação
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, informou na sexta-feira, (11) que o governo estuda transformar o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) em fundação pública.
Segundo Mourão, a mudança jurídica da unidade gerida pela Superintendência da Zona Franca
de Manaus (Suframa) visa a permitir que o centro receba investimentos privados.
“Estamos buscando transformar [o CBA] em uma fundação pública de direito privado,
de modo que o centro se descole da Zona Franca de Manaus e
passe a ser, efetivamente, um
centro de pesquisa e desenvolvimento”, disse Mourão, durante seminário virtual realizado pela
Frente Parlamentar Mista da Bioeconomia da Câmara dos Deputados.
O vice-presidente disse que
a “estrutura física” do centro é
“muito grande, mas subempregada”. Criado em 2002 e inaugurado em 2004, o CBA ocupa uma
área de 12 mil metros quadrados,
em Manaus e conta com 28 profissionais (23 pesquisadores e
cinco funcionários administrativos) e 26 laboratórios, além de
uma central de produção de extratos, alojamentos para pesquisadores e instalações de apoio
administrativo e à pesquisa.
O CBA foi criado para estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias a
partir do aproveitamento sustentável da biodiversidade amazônica. Há, atualmente, 23 projetos em execução, a um custo autorizado de cerca de R$ 1,4 bilhão. São pesquisas sobre as
vantagens do uso de fibras naturais, o desenvolvimento de
novos produtos com matériaprima da Amazônia e o uso de
micro-organismos para biorremediação e tratamento de resíduos, entre outros temas.
A falta de identidade jurídica
do centro, no entanto, tem sido
um empecilho para a obtenção de
recursos financeiros além dos
previstos no Orçamento Geral da
União – sempre passíveis de con-

tingenciamento. Em março de
2016, o governo chegou a anunciar a transformação da unidade
em uma organização social (OS),
mas a proposta não vingou.
Para Mourão, que coordena
o Conselho Nacional da Amazônia Legal (colegiado que reúne
representantes de 15 ministérios, e ao qual compete coordenar e acompanhar a implementação de políticas públicas relacionadas à região), a transformação do CBA em uma fundação
pública de direito privado permitirá maior aporte de recursos,
inclusive de parte dos valores
recolhidos por meio da cobrança de taxas das indústrias instaladas na Zona Franca.
Consultada sobre o assunto, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério
da Economia informou à Agência Brasil que o modelo jurídicoinstitucional ainda não foi definido e que, portanto, não é possível dizer se uma mudança exigirá aprovação do Congresso.
“Neste momento, a Sepec/ME,
juntamente com a Suframa, está
estudando possibilidades/alternativas. A definição do rito – se
passará ou não pela aprovação
do Congresso – dependerá do
modelo jurídico-institucional escolhido”.
Na quarta-feira (9), o superintendente da Zona Franca de
Manaus, Algacir Polsin, falou
sobre a importância do CBA em
um momento de transformação
global das atividades produtivas. “Queremos avançar na bioeconomia por meio da tão almejada mudança da personalidade
jurídica do CBA e de investimentos neste setor”, afirmou Polsin,
ao comentar as razões que inspiraram o governo federal a implantar, em 1957, a Zona Franca
de Manaus.
“Gostaria de enfatizar a razão de ser da existência deste modelo econômico, que é o desenvolvimento regional e a redução
das desigualdades regionais”,
disse Polsin. Ele enfatizou que a
biotecnologia representa uma ja-

nela de oportunidades para os
investidores, aos quais incentivou a agir “voluntariamente”.
De acordo com Polsin, não se
pode esquecer, em momento algum, a razão de ser desse modelo econômico. “[Devemos] estar
comprometidos em fazer voluntariamente compensações com
novos investimentos em áreas
como a diversificação das indústrias, bionegócios, projetos de
desenvolvimento regional sustentável e de formação profissional, além de proteção do meio ambiente e sociais que busquem irradiar as riquezas do nosso polo
para outras regiões da Amazô-

nia”, acrescentou Polsin, durante encontro com representantes
de empresas e acadêmicos.
No evento, realizado na sede
da Suframa, em Manaus, o biólogo Edson Pablo da Silva, responsável pela Central Analítica
do CBA, explicou que a obtenção do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) é parte de uma proposta mais ampla,
que tende a priorizar a pesquisa
avançada.
Silva destacou que a região
é rica e tem recursos sui generis
(singulares), não encontrados
em nenhum outro território. .
(Agência Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1113308-27.2019.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a José Carlos da Silva, RG
31324521, CPF 287.954.583-87, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança de
R$ 44.506,16 (outubro/2018), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constituise de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo.
Em caso de revelia, 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 24 de
agosto de 2020.
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Ecolab Química Ltda. - CNPJ/ME nº 00.536.772/0001-42 - NIRE nº 35.213.057.882
Extrato do Instrumento Particular de Retiﬁcação e Ratiﬁcação do “Instrumento Particular
de Re-Ratiﬁcação do Contrato Social e 49ª Alteração Contratual de Ecolab Química Ltda.
Pelo presente instrumento particular: Nalco Worldwide Holdings S.À R.L. / B.V., com sede nos Países Baixos, CNPJ/ME
05.655.700/0001-38, e Nalco Global Holdings B.V., com sede nos Países Baixos, CNPJ/ME 05.657.244/0001-65, ambas representadas por seu procurador, Ricardo Andreas Schreer, únicas sócias da Sociedade, têm entre si, justo e contratado, alterar o
Contrato Social conforme segue: 1. Ratiﬁcar o conteúdo do Protocolo de Incorporação e Justiﬁcação ﬁrmado em 26.06.2012 pelas então sócias da Sociedade e da Nalco Brasil Ltda., CNPJ/ME 62.800.446/0001-58. 2. Ratiﬁcar a contratação da Revision
Contadores e Consultores S/S, CNPJ/ME 08.752.145/0001-50 e CRC/SP 2SP024511/O-8, nomeada para proceder com a
reavaliação, a valores contábeis, do acervo líquido da Nalco Brasil Ltda., com o propósito de retiﬁcar a descrição de determinados
imóveis detidos por esta à época da incorporação. 3. Aprovar, o novo laudo de avaliação. Substituir os balanços patrimoniais e
as declarações de veracidade anexos ao Instrumento Particular de Re-Ratiﬁcação do Contrato Social e 49ª Alteração Contratual,
arquivado na JUCESP sob o nº 347.887/16-8 em 05.08.2016. 4. Retiﬁcar a redação constante no item 1.2 da 1ª Re-Ratiﬁcação.
5. Alterar o item 1.2 da 1ª Re-Ratiﬁcação. 6. Todas as disposições do Contrato Social da Sociedade permanecem em vigor e são
ratiﬁcadas pelas sócias. Barueri, 3 de julho de 2020. Nalco Worldwide Holdings S.À R.L. / B.V. e Nalco Global Holdings
B.V. ambas por Ricardo Andreas Schreer. JUCESP nº 283.346/20-6 em 31.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Baumer S.A.
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CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Companhia Aberta
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 14 de outubro de 2020, às 16h30, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(1). Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, mediante
a incorporação de parte da reserva de capital, no montante de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões
de reais). Devido à pandemia da COVID 19, e conforme Medida Provisória nº 930/2020, comunicamos
que a assembleia será realizada de forma exclusivamente digital, acessível pelo aplicativo Zoom, cujo
acesso será disponibilizado pela companhia, através do correio eletrônico ri@baumer.com.br, 24 horas
antes da realização da assembleia. Para maiores instruções, acesse https://bit.ly/AGE-14-10-2020.
Mogi Mirim, 09 de setembro de 2020. Ruy Salvari Baumer, Presidente do Conselho de Administração.

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1051679-86.2018.8.26.0100 ( U-799 ) A Doutora
Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
herdeiros de Mussa Acras, Luiz Fabiano Pedro, Vanessa Loren Brozatto Pedro, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Simone Silva Ribeiro ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do
imóvel localizado na Rua Antonio de Sousa Delmundo, nº 220, Vila Sara, São Paulo/SP, com área de 855 m²,
contribuinte nº 116.264.0639-0 , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.
J - 14 e 15/09

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para a intimação dos executados: ABELARDO PAOLUCCI (CPF nº 535.872.948-87) e sua mulher MARIA LUIZA VILELLA BRANDÃO PAOLUCCI (CPF nº 048.214.698-20) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1005633-78.2014.8.26.0100, ajuizada pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0018-30). A Dra. Gisele Valle Monteiro da Rocha, Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com
fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD
LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde
já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 1155/1157 dos autos) do
valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. Lote I - MATRICULA Nº 13.597 DO 1° CRI DE IBIÚNA/SP. AVALIAÇÃO TOTAL ATUALIZADA: R$ 861.771,94 (Oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta
e um reais e noventa e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020). AVALIAÇÃO ATUALIZADA – 50 % (CINQUENTA POR CENTO): R$ 430.885,97 (Quatrocentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) atualizada até
(agosto/2020). LOTE 2 - MATRICULA Nº 13.598 DO 1° CRI DE IBIÚNA/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 688.310,70 (Seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e dez reais e setenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados BAUER CARLOS EMILIO (CPF nº 011.402.958-02), e sua mulher JANETE BARBOSA EMILIO (RG nº 12.580.147), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 000522718.2017.8.26.0020, extraída dos autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS - 1013888-08.2013.8.26.0020, ajuizada pelos exequentes DURVALINA BARBOSA EMILIO (CPF nº 111.727.618-09), MARLENE EMILIO MARRETTI (CPF nº 134.884.938-06), e ADRIANA EMILIO ROSANTE
(CPF nº 085.710.018-12). A Dra. Camila Sani Pereira Quinzani, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º
Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. 146/148 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº
13.789 DO 16° CRI DE CAPITAL/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 356.513,13 (Trezentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e treze reais e treze centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens móveis e para intimação do executado EDSON SANDALO (CPF nº 062.048.288-51) expedido nos autos da Execução Fiscal, Processo nº. 1500014-80.2016.8.26.0346, ajuizado pelo exequente FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. O Dr. Alessandro Correa
Leite, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com
término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues
a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE 1: BEM: Um veículo da marca/modelo FIAT/FIORINO WORKING, ano fabricação/modelo
1997/1997, cor branca, placa CHF – 5610, renavam 00668883073, chassi 9BD255394V8523412. AVALIAÇÃO: R$ 8.527,00 (oito mil e quinhentos e vinte e sete reais) atualizado pela tabela FIPE até agosto de 2020. LOTE 2: BEM: OS DIREITOS Um veículo da marca/modelo MMC/L200 SPORT 4X4 HPE,
ano fabricação/modelo 2004/2004, cor cinza, combustível diesel, placa CCN – 0630, renavam 00824970470, chassi 93XPNK7404C404522. AVALIAÇÃO: R$ 34.397,00 (trinta e quatro mil e trezentos e noventa e sete reais) atualizado pela tabela FIPE até agosto de 2020. LOTE 3: BEM: Um Veículo marca/
modelo MMC/L200 TRITON 3.2 D, ano fabricação/modelo 2010/2011, cor prata, combustível diesel, placa DGC – 3080, renavam 00276728220, chassi 93XJNKB8TBCA29549. AVALIAÇÃO: R$ 58.540,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos e quarenta reais) atualizado pela tabela FIPE até agosto de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimações dos executados: DUFRAN COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 02.523.551/0001-65) na pessoa de seu representante legal, e na sua pessoa FRANCISCO DOS SANTOS (CPF nº 894.787.468-04), bem como para a intimação de sua esposa e coproprietária
DULCE IVANILDE CUNHA DOS SANTOS (CPF nº 063.706.148-90) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 1008442-62.2015.8.26.0405/01, ajuizada pelos exequentes WAGNER PECCI (CPF nº 058.114.078-82); JEFFERSON PECCI (CPF nº
079.101.128-31), e CARLOS PECCI (CPF nº 145.110.528-24). O Dr. Mario Sergio Leite, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada dos autos, conf. decisão de fls. 274/275 dos autos, e mencionado no item 04, consta que nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de
bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação
por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE 1:
MATRICULA Nº 28.545 DO 2° CRI DE SOROCABA/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.580.457,88 (Um milhão quinhentos e oitenta mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020). LOTE 02: BEM IMÓVEL:
MATRICULA Nº 31.741 DO 2° CRI DE SOROCABA/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 267.699,70 (Duzentos e sessenta e sete mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça: DOS DIREITOS, e para intimação da executada KÁTIA MEIRE VIEIRA VENTURA (CPF nº 100.227.588-10), bem como para a intimação da terceira interessada e alienante fiduciária HOGA - CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 66.173.055/0001-01) e demais
interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0003511-76.2017.8.26.0562, ajuizada pelo exequente CONDOMINIO EDIFICIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. O Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com
término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que
o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito. MATRICULA Nº 52.414 DO 2° CRI DE SANTOS/SP:
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: 172.250,61 (Cento e setenta e dois e duzentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS de bem imóvel e para intimação do executado CARLOS ALBERTO ARAÚJO (CPF nº 479.371.148-00), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO, EM FASE DE EXECUÇÃO - Processo nº 0524483-34.2000.8.26.0100,
ajuizada pela exequente CONDOMINIO EDIFICIO IPÊ (CNPJ nº 66.052.838/0001-37). A Dra. Flavia Poyares Miranda, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020
às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009)
da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 28.676 DO 1° CRI DE SÃO PAULO/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 466.852,60 (Quatrocentos e sessenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020).
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executado ROBERTO RUBENS PASCUOTTI (CPF 050.106.248-34), bem como da coproprietária s/mulher HELENA RIOS PASCUOTTI (CPF 050.106.248-34), e demais interessados, expedido nos autos da ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Proc. 0010996-86.1996.8.26.0361 (361.01.1996.010996) – Ajuizada por ROCHA NERY COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 68.068.584/0001-70). O Dr. Fabricio Henrique Canelas, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca
de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta
por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 15.432 do 2º CRI de Mogi das Cruzes/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.619.610,75 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco
centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MARCIA RIBEIRO PRASINOS (CPF nº 106.964.818-39), bem como para a intimação dos herdeiros e coproprietários: PATROCLOS PRASINOS (CPF nº 054.835.488-09), e sua mulher ADELMA REGINA DE ALENCAR (CPF nº
054.835.488-09); MARCIA PRASINOS D’ AURIZIO (CPF nº 070.799.618-07), e seu marido ROBERTO D’ AURIZIO (CPF nº 062.784.708-02); ALEXANDRA PRASINOS BERNAL (CPF nº 127.297.308-50), e seu marido REYNALDO JOSÉ CALÓ BERNAL (CPF nº 051.895.638-55), expedido dos autos
da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 1041679-61.2017.8.26.0100, ajuizada pelos exequentes FRANCISCO GIANNOCARO (CPF nº 223.337.118-68), e MARIA INES DE ALMEIDA GIANNOCARO (CPF nº 010.684.558-61). A Dra. Valéria Longobardi, Juíza de Direito da
29ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo
aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. fls. 365/367 dos autos), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação
do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio
à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 10.919 DO 2° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 853.530,56 (Oitocentos
e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça da parte ideal correspondente a ¼ (um quarto) do bem imóvel e para intimação da executada SANDRA MARA MARGIOTTI (CPF 080.728.248-05), bem como para a intimação da usufrutuária vitalícia IDALINA MARIA GENARO (CPF 352.429.148-15), e dos coproprietários: ADENILSON MARGIOTTE (CPF 080.664.158-42) e sua mulher LEANDRA CRISTINA PIRES MARGIOTTE (CPF 080.665.868-17); SANDRA MARA MARGIOTTE ROMANO (CPF 008.728.248-05) e seu marido MARCIO CARVALHO ROMANO (CPF 076.218.818-95);
WESLEY CARLOS MARGIOTTE (CPF 086.285.898-48) e sua mulher ZAGMA FERREIRA ROCHA MARGIOTTE (CPF 086.285.898-48), e EDILSON ANTONIO MARGIOTTE (CPF 109.407.498-58), bem como ainda para a intimação do terceiro interessado ENZO ANTONY PUPIN
MARGIOTTE (CPF 408.247.898-14), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 0007947-59.2008.8.26.0541/01, ajuizada por RENATO CRISTIANO DE OLIVEIRA. O Dr. José Gilberto Alves Braga Júnior, Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e
com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o
bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 15.426 DO CRI DE SANTA FÉ DO SUL/
SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA ¼: (UM QUARTO) R$ 89.749,76 (Oitenta e nove mil, setecentos quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (agosto/2020)
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos do bem imóvel e para intimação dos executados BENEDITO BARUCO (CPF nº 057.476.298-16), FABIANA ORNÉLIA FERNANDES QUEIROZ BARUCO (CPF nº 183.371.708-24), expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0000483-71.2019.8.26.0549, ajuizado pelo exequente JAMIL CURY (CPF nº 594.833.508-91). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a
903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES
(www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação
atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 1.756 do 1° CRI de Santa Rosa do Viterbo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) conforme avaliação de fls. 168 em novembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado MÁRCIO RASSWETOV MACHADO (CPF nº 120.249.058-11), bem como os terceiros interessados ESTER RASSWETOV MACHADO (CPF nº 293.550.088-13), MARCOS ANTONIO MACHADO,
(CPF 145.873.068-94), MELISSA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO, (CPF 214.207.378-64) e MIRIAN ESTELA MACHADO, (CPF 271.928.678-88) expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0048222-34.2010.8.26.0071/01, ajuizado pelo exequente
TIAGO AVELINO (CPF nº 345.787.038-19). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/
SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 15:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 15:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início
no dia 25/09/2020 às 15:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 15:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito. Matricula nº 115.580 do 2º CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: R$ 40.950,86 (Quarenta mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta seis centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em outubro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado PAULO FIOROTTI NETO-ME (CNPJ nº 05.051.611/0001-82) na pessoa de seu representante legal; PAULO FIOROTTI NETO (CPF nº 009.374.058-17); FATIMA APARECIDA DE SOUZA FIOROTTI (CPF nº 036.493.238-42), bem
como para a intimação do terceiro interessado e credor FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 1014132-70.2016.8.26.0071, ajuizada pelo exequente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(CNPJ nº 90.400.888/0001-42). O Dr. João Thomaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça
nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com
início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na
1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento, conf. decisão de fls. 369/371 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº
90.602 DO 2° CRI DE BAURU/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 233.561,77 (Duzentos e trinta e três mil e quinhentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimações dos executados: GILBERTO ROMANATO (CPF nº 006.320.388-92); ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO (CPF nº 001.100.708-79), e UNIVERSO ÍNTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA (CNPJ 03.200.503/000280) bem como para as intimações dos coproprietários JUVENAL JOSE DA SILVA e sua mulher ALYDE MOREIRA DA SILVA (CPF em comum n° 108.366.678-91), e demais interessados, expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIA nº 1047297-93.2018.8.26.0021, (oriunda dos autos da AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0806744-14.2013.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul/MS), ajuizada pelos exequentes CESAR AUGUSTO TELÓ (CPF nº 523.984.129-20), e NEISA MARIA FORMIGHERI TELÓ
(CPF 608.394.141-53). O Dr. Alberto Alonso Muñoz, Juiz de Direito da Única Vara Cível do Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término
no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo
descritas.LOTE 01: - MATRICULA Nº 6.941 DO 11° CRI DE SÃO PAULO/SP - AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 555.797,70 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2020). LOTE 02:
MATRICULA Nº 255.426 DO 11° CRI DE SÃO PAULO/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 8.828.278,00 (Oito milhões e oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e setenta e oito reais), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MARCIA RAQUEL SOARES CAMPOS (CPF nº 287.410.278-41) expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, EM FASE DE EXECUÇÃO - Processo nº 1000597-85.2018.8.26.0077, ajuizado pelo exequente
JOCEMIR PEDRO DA SILVA (CPF nº 293.848.038-55). A Dra. Cassia de Abreu, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 23/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 25/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 25/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 14/10/2020 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 41.654 DO CRI DE
BIRIGUI – SP: AVALIAÇÃO: R$ 181.300,44 (cento e oitenta e um mil e trezentos reais e quarenta e quatro centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até abril de 2020.

PF deflagra
operação para
combater
traficantes no
Brasil e
Paraguai
Policiais federais de Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro deflagraram, na manhã de na
sexta-feira, (11), a Operação
Status com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Na ação estão
sendo sequestrados mais de R$
230 milhões em patrimônio do tráfico de drogas no Brasil e no
Paraguai.
O esquema criminoso investigado tinha como ponto principal a lavagem de dinheiro do tráfico de cocaína, por meio de empresas de “laranjas” e empresas
de fachada, dentre as quais havia construtoras, administradoras
de imóveis, lojas de veículos de
luxo, dentre outras. A estrutura,
especializada na lavagem de grandes volumes de valores ilícitos,
também contava com uma rede de
doleiros sediados no Paraguai,
com operadores em cidades brasileiras como Curitiba, Londrina,
São Paulo e Rio de Janeiro.
Apreensões
No Brasil são 42 imóveis,
duas fazendas e estão sendo apreendidos 75 veículos, embarcações e aeronaves, cujos valores
somados atingem R$ 80 milhões
em patrimônio adquirido pelos líderes da Organização Criminosa.
Além das ordens de sequestro,
os policiais federais cumprem ainda na operação oito mandados de
prisão preventiva e 42 mandados
de busca e apreensão, todos
expedidas pela 5ª Vara Federal em
Campo Grande/MS.
A Operação Status é uma cooperação internacional entre a
Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas paraguaia. Segundo a PF, no Paraguai, estão
sendo sequestrados 10 imóveis,
no valor aproximado de R$ 150
milhões. Também estão sendo
cumpridos no país vizinho quatro mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, em 12
locais nas cidades de Assunção
e Pedro Juan Caballero.
Ostentação
A operação foi batizada de
“Status” em alusão à ostentação
de alto padrão de vida mantida
pelos líderes da organização criminosa, com participações em
eventos de arrancadas com veículos esportivos de alto valor,
contratação de artistas famosos
para eventos pessoais e residências de luxo. (Agência Brasil)
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ROMANI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL
CNPJ/MF Nº 76.491.836/0001-06
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Romani S.A. Indústria e Comércio de Sal, no uso das atribuições que lhe confere
o Estatuto Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada às 15:00 horas, do dia 24 de setembro de 2020, na Rua Dr. Roberto Barrozo, n. 763, São
Francisco, Curitiba - Paraná, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: 1º) Constituição e eleição
de membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020; 2º) Deliberação sobre a fixação de remuneraç ão
dos membros do Conselho Fiscal; 3º) Demais assuntos de interesse geral.
Os acionistas com direito de eleger conselheiros e respectivos suplentes devem enviar ao endereço eletrônico
juridico@romani.com.br , no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data de realização da assembleia,
o currículo dos candidatos com a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para assumir o
encargo e ausência de impedimentos.
O acionista que não puder comparecer presencialmente à assembleia, em razão das medidas de isolamento
social contra a pandemia de Covid-19 ou por estar no grupo de risco, poderá participar e votar a dis tância,
como previsto pelo art. 121, §2º da Lei n. 6.404/76, acrescido pela Lei 14.030/20. O acionista que pretender
participar a distância da assembleia geral deverá informar seu interesse nesta modalidade de participação
até o dia 14 de setembro de 2020 no e-mail: juridico@romani.com.br, devendo na ocasião, indicar o
endereço eletrônico que será encaminhado o link da sala de reunião on-line.
Caso o acionista ausente seja representado por procurador, deve encaminhar até o dia 16 de setembro de
2020, por correio eletrônico, cópia da procuração. O voto do acionista ausente será realizado por es crito e
encaminhado pelo e-mail indicado para participação da assembleia.
Curitiba, 07 de agosto de 2020.
EMILIO CARLO NAZZARENO FINESCHI
Diretor Presidente

Ecolab Química Ltda - CNPJ/MF nº 00.536.772/0001-42 - NIRE nº 35.213.057.882
Extrato do Instrumento Particular de Re-Ratiﬁcação do Contrato Social e 49ª Alteração Contratual
Pelo presente instrumento particular: Nalco Worldwide Holdings S.À R.L. / B.V., com sede nos Países Baixos, CNPJ/
MF n° 05.655.700/0001-38, e Nalco Global Holdings B.V., com sede nos Países Baixos, CNPJ/MF n° 05.657.244/000165, ambas representadas por seu procurador, Guillermo Diego Avails, únicas sócias da Sociedade, têm entre si, justo
e contratado retiﬁcar e alterar o Contrato Social da Sociedade conforme segue: 1.1. No instrumento da 40ª Alteração de
Contrato Social, datado de 01.07.2012, arquivado na JUCESP n° 302.243/12-4, em 13.07.2012, na qual houve a incorporação da Nalco Brasil Ltda. pela Sociedade, houve um equívoco na redação de seu item XIII e deixou-se de anexar ao instrumento alguns documentos, ora anexados como Anexos I e II, e, portanto, impõe-se a retiﬁcação do mencionado ato societário. 1.2. Todas as demais disposições da 40ª Alteração de Contrato Social não expressamente retiﬁcadas permanecem em vigor e são ratiﬁcadas, sendo anexadas a este ato societário os documentos, a ﬁm de atestar a veracidade e fazer constar a identiﬁcação de todos os bens imóveis que passaram a fazer parte dos ativos da incorporadora por sucessão pela incorporação. 2.1. No instrumento da 42ª Alteração de Contrato Social, datado de 18.02.2014, arquivado na JUCESP n° 75.533/14-5, em 05.03.2014, por um lapso, constou incorretamente na cláusula 2.5 do item II, o endereço da ﬁlial cuja abertura foi deliberada e, portanto, impõe-se a retiﬁcação do mencionado ato societário. 2.2. Em consequência,
alterar o item 34, da cláusula 1ª na 42ª Alteração. 2.3. Todas as demais disposições da 42ª Alteração de Contrato Social
não expressamente retiﬁcadas permanecem em vigor e são ratiﬁcadas. 3.1. No instrumento da 45ª Alteração de Contrato Social, datado de 06.11.2014, arquivado na JUCESP n° 498.949/14-0, em 12.12.2014, por um lapso, constou a criação
de três ﬁliais, quando deveria constar a criação de apenas duas ﬁliais e, portanto, impõe-se a retiﬁcação do mencionado
ato societário. 3.2. Em consequência, deve ser desconsiderada a menção no item 37 à ﬁlial de Contagem, da cláusula 1ª
na 45ª Alteração, passando, agora, o item 37 a ser o último item da cláusula. 3.3. Todas as demais disposições da 45ª Alteração de Contrato Social não expressamente retiﬁcadas permanecem em vigor e são ratiﬁcadas. 4.1. No instrumento da
48ª Alteração de Contrato Social, datado de 26.08.2015, arquivado na JUCESP n° 511.265/15-3, em 12.11.2015, por um
equívoco de digitação, constaram incorretamente, nos itens 24 e 25 do item 2.2 da Alteração, os CEPs. 4.2. Em consequência, os itens 24 e 25 do item 2.2 são alterados. Todas as demais disposições da 48ª Alteração de Contrato Social não expressamente retiﬁcadas permanecem em vigor e são ratiﬁcadas. 5. As sócias resolvem, por unanimidade, na 49ª Alteração do
Contrato Social - Abertura, Encerramento e Alteração de Filiais, alterar a Cláusula Primeira do Contrato Social. 6. Alterar o
objeto social, alterando o item 4 da Cláusula 2ª e criando um novo item 7 na referida Cláusula. 7. Reescrever o § 3° da Cláusula 7ª, a ﬁm de torna-lo mais claro. 8. Ratiﬁcação e Consolidação – Todas as demais disposições do Contrato Social
da Sociedade não expressamente alteradas permanecem em vigor e são ratiﬁcadas pelas sócias. Consolidar o Contrato Social. Barueri, 15.06.2016. Nalco Worldwide Holdings S.À R.L. / B.V. e Nalco Global Holdings B.V. ambas por Guillermo Diego Avalis. JUCESP nº 347.887/16-8 em 05.08.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL, BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): FILIPE RUSSO AUGUSTO, CPF/MF 311.820.088-01,
eventual cônjuge, se casado for, do CREDOR FIDUCIÁRIO: BANCO SANTADER (BRASIL) S/A,
CNPJ 90.400.888/0001-42, do(s) eventual(is) herdeiro(s), sucessor(es), ocupante(s) do(s) imóvel(is)
e demais interessados, expedido no PROCESSO DIGITALNº 1014276-05.2017.8.26.0008, AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CONDOMÍNIO SPACE ANALIA FRANCO,
CNPJ 22.233.603/0001-76. O Dr. Luis Fernando Nardelli, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro
Regional VIII - Tatuapé/SP, na forma da lei. FAZ SABER aos que o presente EDITALvirem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa que a CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIALLTDA., via sistema
utilizado e hospedado na plataforma WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representada por seus leiloeiros
judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº
942, levará a leilão “on line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições
que se seguem: DO BEM IMÓVEL: DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE A UNIDADE AUTÔNOMA
DESIGNADA APARTAMENTO Nº “154”, LOCALIZADO NO 15º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO
CONDOMÍNIO “SPACE ANÀLIA FRANCO”, situado na Praça General Costa Barreto nº 56, no 27º
Subdistrito, Tatuapé, contendo: a área real privativa de 117,58m²; área real de uso comum de
102,02m² (já incluída a área referente a 02 vagas para automóveis de passeio na garagem coletiva);
área real total de 219,60m²; coeficiente de proporcionalidade de 0,98528%. CONTRIBUINTE
054.124.0120-1. MATRÍCULA Nº 263.106 - 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DACAPITAL/SP.
DOS ÔNUS: 1-) R.05/263.106, 24 de março de 2015. Por Instrumento Particular, FILIPE RUSSO AUGUSTO,
ALIENOU FIDUCIARIAMENTE o imóvel ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ 90.400.888/
0001-42; 2-)AV.06/263.106, 03 de fevereiro de 2020. Certidão de PENHORAONLINE datada de 10 de janeiro
de 2020, expedida pelo 3º Ofício Cível do foro Regional VIII –Tatuapé/SP, extraída dos autos do Processo n°
1014276-05.2017, da ação de execução movida por SPACE ANALIA FRANCO contra FILIPE RUSSO
AUGUSTO; 3-) Há débitos de IPTU – Exercício 2020: R$ 1.807,62; Há débitos de IPTU – Exercício 2019: R$
8.072,87 (dívida ativa amigável); Exercício 2018: R$ 8.390,73 (dívida ativa execução); Exercício 2017: R$
6.720,22 (dívida ativa execução); Exercício 2016: R$ 7.888,00 (dívida ativa execução) e Exercício 2015: R$
5.975,81 (dívida ativa execução, conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP aos 17/08/2020, com valores
atualizados até essa data). DO VALOR ATUALIZADO DO BEM IMÓVEL: R$ 968.752,84 (até agosto/2020),
DO VALOR DO DÉBITO: R$ 28.178,48 (até 11/09/2019). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará
em 05/10/2020, às 14h00min. e terminará em08/10/2020, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 08/10/
2020, às 14h01min. e terminará em 28/10/2020, às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será
considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele
que der lance de valor igual ou superior a 60% da última avaliação, atualizada pelos índices adotados pelo
TJSP, desde o laudo (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que
participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DAPROPOSTA DE PAGAMENTO
PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o
início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo
menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que
deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. A
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e
a apresentação desta não suspende o leilão (artigo 895, § 6º, § 7°, CPC). DO PAGAMENTO: O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em
portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente, no prazo de até “24 horas após ter
sido declarado vencedor pelo leiloeiro” (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante,
mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do
leilão, na conta da Christovão Gestão e Apoio Empresarial Ltda., CNPJ 12.871.578/0001-00, Banco Itaú,
Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) FILIPE
RUSSO AUGUSTO, CPF/MF 311.820.088-01, eventual cônjuge, se casado for, o CREDOR
FIDUCIÁRIO: BANCO SANTADER (BRASIL) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, o(s) eventual(is)
herdeiro(s), sucessor(es), ocupante(s) do(s) imóvel(is) e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há recursos
pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo,
17 de agosto de 2020. Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA E
GESTÃO INTEGRADA DE NEGOCIOS E SERVIÇOS , inscrito no cadastro nacional de
pessoas jurídicas nº 33.240.723/0001-17 com sede na Capital do Estado de São Paulo,
na Rua Anajazeira, nº 207 – sala 03 – Vila União - CEP: 03683-030, São Paulo/SP,
através de seu presidente em exercício, Sr. Lucas Henrique Gonçalves e Silva e dos
poderes que lhe são conferidos pelo artigo 38, parágrafo 2º da Lei nº 5.764/71, pelo
presente EDITAL e na forma de seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus
cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 30° do
Estatuto Social, que se realizará na Rua Anajazeira, nº 207 – sala 03 – Vila União CEP: 03683-030, São Paulo/SP, em 25 de setembro de 2020, em 1ª convocação às
18h00, com 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª convocação às 19h00, com a
metade mais um dos associados; e em 3ª e última convocação às 20h00, cuja
realização depende do quórum mínimo de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberação
de assuntos de interesse da Cooperativa e de seus associados, conforme a seguir:
ORDEM DO DIA : I - Assuntos de interesses sociais de seus cooperados relacionados
a Nova Cooperativa São Paulo, 01 de setembro de 2020. Lucas Henrique Gonçalves
e Silva – Presidente.
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Odebrecht Realizações Edu Chaves Empreendimento Imobiliário Ltda.

CNPJ/MF nº 14.497.198/0001-75 - NIRE 35.225.946.385
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 04.09.2020
Data, Hora, Local: 04.09.2020, às 11h, na sede, Rua Itamonte, nº 2.310, Vila Medeiros, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Dayane Cristina da Costa Barlatti - Presidenta; Rafael Nakamura Castelluccio - Secretário.
Deliberações Aprovadas: 1. Com fundamento no artigo 1.082, I e II, do Código Civil, a redução do capital em R$
42.915.368,00, sendo que R$ 20.915.368,00 serão destinados a absorção de prejuízos acumulados e R$ 22.000.000,00
por considerados excessivos em relação ao objeto, com cancelamento de 42.915.368 quotas, com valor de R$ 1,00 cada,
todas de propriedade da sócia, Odebrecht Realizações SP 54 - Empreendimento Imobiliário S.A, a qual receberá o valor da redução do capital considerado excessivo em moeda corrente nacional, a título de restituição do valor das
quotas canceladas. 2. O Capital passa dos atuais R$ 57.018.501,00 para R$ 14.103.133,00, dividido em 14.103.133 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Encerramento. Nada mais. Sócias: Odebrecht Realizações SP 54 - Empreendimento Imobiliário S.A. - Alexandre Reis Nakano e Dayane Cristina da Costa Barlatti (Diretores).

37ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² FORO CENTRAL
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias ± Processo nº 0039035-02.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juíz(a) de Direito da 37ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na forma da Lei, etc...FAZ SABER
a(o) DJALMA JOSÉ DIAS CUNHA, CPF 020.206.788-29, que nos autos da ação de Cobrança procedimento Ordinário ora
em fase de Cumprimento de Sentença movido por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, procedeu-se a penhora pelo sistema RENAJUD dos seguintes bens móveis: a) Uma
moto marca HTA/Honda, CH 125 Spacy, Placa BMX 2991, b) Um veículo IMP/Peugeot 106 Selectio, Placa DBU 1106.
Estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o decurso do prazo do presente edital, oferecer
impugnação, na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2020.

Octofull Participações S/A
CNPJ nº 50.965.706/0001-66 - NIRE nº 35.300.199.693
Assembleia Geral Ordinária - Ata Sumária
Data e Local: 04.08.2020, 09:30 horas, na sede social em São Paulo, Rua Marquês de Itú, 95, conjunto 111, Vila Buarque. Quorum: A totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Manoel Giacomo Bifulco. Secretária: Maria Luiza Dias
Bifulco. Instalação: na forma do artigo 124 da Lei nº 6404/76. Deliberações: Exame e aprovação das demonstrações ﬁnanceiras do exercício ﬁndo em 31.12.2019, dispensada sua publicação, conforme Lei nº 13.818 de 24.04.19, resultando aprovadas. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que lida e achada conforme, é aprovada e assinada por todos os acionistas. Presidente: Manoel Giacomo Bifulco. Secretária: Maria Luiza Dias Bifulco. Acionistas: Manoel Giacomo Bifulco, Maria Luiza Dias Bifulco, Paula Soﬁa Bifulco e Simone Cristina Bifulco. Confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 04.08.2020. Manoel Giacomo Bifulco - Presidente, Maria Luiza Dias Bifulco - Secretária. JUCESP 354.166/20-7 em 31.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia Santa Sophia
CNPJ nº 01.873.136/0001-79 - NIRE nº 35.300.171.446
Assembleia Geral Ordinária - Ata Sumária
Data e Local: 04.08.2020, 07:30 horas, na sede social em São Paulo, Rua Marquês de Itú, 95, conjunto 120, sala 1,
Vila Buarque. Quorum: A totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Manoel Giacomo Bifulco. Secretária: Maria
Luiza Dias Bifulco. Instalação: na forma do artigo 124, Lei nº 6404/76. Deliberações: Exame e aprovação das demonstrações ﬁn

EDITAL DO PROCESSO ELEITORAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE
DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEDIN

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se
reunir em Assembleia Geral, a ser realizada, em segunda convocação, em 21 de setembro de 2020, às 11h00 (“Data
da Assembleia”), que ocorrerá de forma exclusivamente digital, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft
Teams, observando as disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a ﬁm de deliberar sobre: (a) A não
decretação de Vencimento Antecipado das Debêntures, e consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 6.1, item “ii” da
Escritura de Emissão de Debêntures, tendo em vista o descumprimento da correta destinação dos recursos captados por meio
dos CRA, observando que foi adquirido açúcar da CRV Industrial LTDA, empresa não listada no Anexo II da Escritura de Emissão
de Debêntures (“CRV”), no montante R$ 36.668.906,43 destinados, em desconformidade com o previsto nas cláusulas 3.5.2
e 3.5.3 da referida escritura, observando a notiﬁcação encaminhada pelo Agente Fiduciário à Devedora, em 18 de fevereiro
de 2020 e a contranotiﬁcação encaminhada pela Devedora em 12 de março de 2020. (b) Autorizar a Emissora, em conjunto
com o Agente Fiduciário, a celebrar todos os atos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia. O link
de acesso à Assembleia Geral, bem como as Orientações Gerais a ser observadas para o ingresso na Assembleia Geral serão
encaminhadas pelo Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA e disponibilizados no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.
vortx.com.br. Os documentos necessários para comprovação de titularidade e representação deverão ser encaminhados para
gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e para assembleias@vortx.com.br, com cópia para agenteﬁduciario@
vortx.com.br, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da Data da Assembleia, sob pena de não ingresso no referido
conclave. A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que a Assembleia Geral instalar-se-á em segunda
convocação com a presença de representantes, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRA em circulação, sendo válidas as
deliberações tomadas pela maioria dos CRA em circulação presentes na Assembleia Geral, nos termos da cláusula 13.3.1 do
Termo de Securitização. São Paulo, 12 de setembro de 2020. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000867-27.2015.8.26.0009 A
MMa. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo,
Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AVANT INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE VASSOURAS EM GERAL LTDA., CNPJ 02.837.898/0001-82, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., visando ao recebimento do valor de R$ 69.612,47, referente a
faturas de consumo de energia elétrica não pagas, com vencimento em 22/04/2010, 20/05/2010 e
22/06/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUi
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
DUpVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLB 12 e 15/09

Citação - Prazo 20 dias Processo nº 1002018-92.2015.8.26.0020 A Dra. Cláudia Barrichello, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional
XII - Nossa Senhora do Ó, na forma da Lei. Faz Saber a E. de C. Evangelista Comércio - Me, CNPJ14.891.381/0001-50, na pessoa de seu
representante legal e a Edilmo de Carvalho Evangelista, CPF 412.340.733-15, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de Execução
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 19.803,10 (07/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito nº 8.156.219. Estando
OSªEXECUTADOSªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMª
RECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ª
ANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAª
AmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEª
COMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªPARCELASªMENSAIS ª
ACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª
PRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 9 de setembro de 2020.
B 12 e 15/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029025-45.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IDEAL
TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ Nº 10.470.162/0001-47, ALEXANDRE DE JESUS FÉLIX, CPF/MF Nº 374.593.758/0001-96, e TIAGO
FRANCISCO DE LIMA, CPF/MF Nº 220.999.838/0001-96, que Ifer Estamparia e Ferramentaria Ltda, ajuizou uma Ação Ordinária de Despejo
(término de contrato de locação por prazo determinado) com Pedido Liminar de Despejo livre de pessoas, bens e materiais e indenização
material e moral e cobrança de aluguel de abril e maio 2017 e IPTU respectivos, tendo como corréu Tiago Francisco de Lima, para decretar
o despejo dos réus do imóvel comercial, consistente em um galpão e terreno com aproximadamente 4.000,00mm², situado na Rua Galeno
DEª#ASTRO ªNª ª*URUBATUBA ª3ANTOª!MAROª3PªAªCONCESSÍOªDEªLIMINAR ªDETERMINANDOªQUEªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRªOSªªDIASªSUPRA ª
sejam condenando-os à limpeza do galpão e terreno, retirando os entulhos que ali foram colocados e depositados indevidamente, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00; bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, indenização pelo uso indevido
do imóvel a partir de 01.06.2017, no valor não inferior a de R$ 2.000,00 por dia decorrente da indevida ocupação; R$ 30.000,00, referente ao
pagamento do aluguel de abril e maio/2017; R$ 54.694,88, referente a 3ª e 4ª parcela do IPTU, bem como ao pagamento de custas, honorários
EªDEMAISªCOMINAÎÜESª%STANDOªOSªREQDOSªEMªLUGARªIGNORADO ªEXPEDIU SEªOªPRESENTE ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
purguem a mora ou contestem, sob pena de ser considerados reveis e presumir-seão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
!RTªªDOª.#0# ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de agosto de 2020.
B 12 e 15/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005579-73.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA
PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LOURIVAL ADOLFO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro,
portador do RG de nº 48.328.743-X SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº401.742.588-79, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL AFAM, alegando em
síntese: A existência de uma dívida no importe de R$ 4521,21, atualizado até janeiro de 2018, referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado no ano de 2015, de número 0115. 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.
J - 14 e 15/09

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0054468-25.2011.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo
Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRÉ THOMAS GORIAN, CPF
000.148.408-71, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, objetivando o recebimento da quantia de R$5.161,51
(agosto/2011), representado pela nota fiscal de serviço nº 00048780, no valor de R$2.349,93, não quitada,
decorrente do termo de responsabilidade com assunção de dívida, firmado entre as partes, referente aos
serviços médicos hospitalares prestados ao corréu PIERRE CHRISTOPHE GORIAN. 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 de 20 dias 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. 11 e 12/09

“SEDIN – SINDICATO DOS EDUCADORES DA INFÂNCIA”
CNPJ: 07.109.660/0001-56
AGOSTO/2020
Art. 1º.A eleição destina-se à escolha, através de voto direto, de Membros componentes da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal do SEDIN – Sindicato dos Educadores da Infância e ocorre a cada quatro anos, durante
o Congresso de Educação Infantil da entidade, a ser realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2020,
sendo designada para a eleição a data de 19 de novembro de 2020;
Art. 2º.Os procedimentos para a eleição, prazos, atribuições da Comissão Eleitoral, formação e registro de
chapas, serão especificados neste Edital, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida na data de
03 agosto de 2020, a qual também elegeu os membros da Comissão Eleitoral, convocada para tal fim, no
período estabelecido no Estatuto vigente da entidade, que abrange entre 120 (cento e vinte) e 90 (noventa) dias
antes da data da eleição; Art. 3º.Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal deverão ser eleitos
em chapa completa, a ser registrada no prazo estabelecido neste edital, eleita por votação direta, em processo
único; Art. 4º. Somente poderão votar representantes que sejam associados efetivos, há pelo menos, 18
(dezoito) meses;Art. 5º. Os representantes eleitores devem estar em dia com as mensalidades, bem como
as demais obrigações; Da Comissão Eleitoral - Art. 6º. Os procedimentos do processo eleitoral serão
coordenados e de responsabilidade da Comissão Eleitoral, que terá sob sua guarda a documentação respectiva
e cuidarão da observância dos prazos, sendo assessorada pelo Departamento Jurídico da entidade;Art. 7º.
A Comissão Eleitoral, eleita por Assembleia Geral Extraordinária, é o órgão responsável pela condução do
processo eleitoral da entidade, e deverá ser formada por 03 (três) membros associados, os quais não poderão
integrar as chapas concorrentes;Art. 8º. São atribuições da Comissão Eleitoral: a) homologar as inscrições
das chapas concorrentes; b) julgar eventuais impugnações de candidaturas e recursos; c) fiscalizar o
processo eleitoral juntamente com os representantes indicados pelas chapas; Art. 9º.A Comissão Eleitoral
será responsável por homologar as chapas inscritas e registradas, concorrentes até a data de 20 de outubro
de 2020; Art. 10. O mandato dos membros eleitos da Comissão Eleitoral se extinguirá após a realização e
proclamação do resultado da eleição e sua devida homologação em ato próprio;Das Chapas - Art. 11. O
período para inscrição e registro das chapas concorrentes é de14 de setembro de 2020 a 18 de setembro
de 2020, através de envio de pedido de formulário ao Departamento Jurídico, no endereço eletrônico:
antoniel.sedin@gmail.com, e será instruído sobre a entrega presencial dos documentos;Art. 12. Após o envio
dos formulários, somente serão registradas chapas completas. Art. 13. Cada chapa poderá indicar um
representante para fiscalizar os trabalhos da Comissão Eleitoral; Parágrafo único.No ato de inscrição e
registro das Chapas, será fornecido recibo da documentação apresentada;Art. 14. Somente poderão compor
as chapas, associados que estejam de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 34, do Estatuto da
entidade, quais sejam: a) desde que, na data da realização do Congresso esteja filiado há, pelo menos, 36
(trinta e seis) meses na entidade; b) que, na qualidade de representante sindical de unidade, tenha comparecido
em, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das reuniões de representantes sindicais de unidade, realizadas no
período de 01 (um) ano; Da Inscrição e Registro das Chapas -Art. 15. A análise da documentação exigida
para a efetivação da inscrição da chapa é de competência da Comissão Eleitoral que, após a verificação,
homologará a inscrição da chapa; Art. 16. O requerimento de registro da chapa poderá ser assinado por
qualquer dos candidatos que a integra, deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, em 02 (duas) vias,
instruído com os documentos: I – Ficha de qualificação do candidato com os seguintes dados: a) nome; b)
filiação e estado civil; c) data de filiação à entidade; d) data e local de nascimento; e) número do Registro Geral
ou órgão expedidor da carteira de identidade; f) número de inscrição no CPF; g) residência atual; h) cargo
público que ocupa; i) data de ingresso na Prefeitura Municipal de São Paulo; II – Junto ao requerimento, o
candidato deverá juntar 02 (duas) cópias da carteira de identidade e último holerite da Prefeitura Municipal.
Parágrafo único.Cada qual dos candidatos da chapa deverá apresentar os documentos referidos supra; Art.
17. Será recusado o registro da chapa que não apresentar o total de candidatos para a Diretoria Executiva
e ao Conselho Fiscal, conforme todos os cargos atribuídos no Estatuto. Art. 18. O prazo para correção de
quaisquer irregularidades no ato de inscrição é a data final para inscrição e registro das chapas; Art. 19. Será
fornecido o recibo referente à entrega da documentação, após a devida conferência e, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, a contar do registro, serão fornecidos aos candidatos, comprovantes da candidatura; Art. 20.
O número de atribuição da chapa obedecerá à ordem de inscrição da mesma;Art. 21. Após o prazo estipulado
para inscrição e registro das chapas, o Sindicato tornará pública a relação das chapas e respectivos candidatos,
através de publicação em jornal de circulação na base territorial, até a data de 25 de setembro de 2020
declarando aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, após a publicação, para eventuais impugnações, ou seja,
a publicação deverá ocorrer para concessão de prazo hábil para as impugnações às chapas: de28 a 30 de
setembro de 2020. Art. 22. As impugnações serão dirigidas à Comissão Eleitoral, em 02 (duas) vias,
protocoladas diretamente no Departamento Jurídico da entidade, e somente poderão versar sobre impedimentos
expressos no Estatuto da entidade; Art. 23. O impugnado será notificado da impugnação para apresentar
defesa no prazo de 03 (três) dias úteis: de 05 a 07 de outubro de 2020, a partir da data do recebimento da
notificação, que se dará na data de 02 de outubro de 2020; Art. 24. As impugnações serão julgadas pela
Comissão Eleitoral, assessorada pelo Departamento Jurídico da entidade, no prazo de 03 (três) dias úteis
corridos, sendo indeferidas, de plano, aquelas que não versarem sobre impedimentos expressos no Estatuto,
ou seja, serão julgadas no prazo de 13 a 15 de outubro de 2020; § 1º.O julgamento das impugnações é único
e realizado exclusivamente pelos membros da Comissão Eleitoral, e de sua decisão não caberá recurso; §
2º. Os representantes indicados pelas chapas tomarão ciência expressa do resultado do julgamento das
impugnações; Art. 25. Em caso de chapa única, não haverá cédulas para votação e a eleição se dará por
aclamação, no decorrer do Congresso Educacional anual do sindicato, na data de19 de novembro de 2020,
às 16:00 horas. Parágrafo único. Caso não seja possível a realização de Assembleia Geral de Eleição
presencial na data de 19 de novembro de 2020, poderá ser realizada a eleição através de meio eletrônico
disponibilizado pelo sindicato aos associados em condições de voto. Da Eleição - Art. 26. As eleições
ocorrerão durante o Congresso Educacional da entidade, na data de19 de novembro de 2020, e as cédulas
de votação serão fornecidas aos votantes, para depósito em urna, que estará devidamente identificada e com
indicação de localização e que estarão sob a guarda da Comissão Eleitoral; Art. 27. As urnas estarão abertas
para votação e o procedimento deverá ser fiscalizado por membro da Comissão Eleitoral que poderá ser
acompanhado por representantes indicados pelas chapas; Art. 28. O eleitor receberá a cédula única para
votação mediante a assinatura de lista de presença e mediante a apresentação da documentação que demonstre
estar em condições de voto; § 1º. Podem votar os filiados há, pelo menos, 18 (dezoito) meses; § 2º. O eleitor
deverá comprovar que está em dia com as mensalidades sindicais;Art. 29. A cédula única conterá todas as
chapas registradas, e será confeccionada de modo a preservar o sigilo do voto ao ser dobrada para depósito
na urna; Art. 30.Será eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos dos delegados presentes no
Congresso Educacional, que forem votantes e que atendam aos critérios estabelecidos no Estatuto. Art. 31.
Em caso de Chapa única e eleição por aclamação, será instalada Assembleia Geral com os presentes, que
assinarão lista de presença, que os identificará individualmente. Art. 32.Caso não seja possível a realização
de eleição presencial, em decorrência da pandemia internacional de COVID-19, o SEDIN deverá disponibilizar
aos associados que detenham condições de voto, o meio eletrônico propício para a colheita dos votos que se
dará em ambiente virtual, através da identificação eletrônica do eleitor antes de exarar seu voto, através do site:
www.sedin.com.br, em área específica para o acolhimento dos votos eletrônicos; Art. 33.A proclamação do
resultado das eleições será feita pelo Presidente da Comissão Eleitoral após a apuração dos votos, com a
divulgação da chapa vencedora e número de votos; Art. 34. Em caso de eleição pelo meio eletrônico, a
proclamação e divulgação do resultado deverá ocorrer dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas; Art. 35.
O resultado das eleições será homologado pela Comissão Eleitoral, que encaminhará para registro nos
órgãos competentes;Art. 36. Os prazos previstos por este instrumento, quando não especificados serem dias
úteis, são contados por dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, ficando
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, eventual prazo vencido em feriados, sábados ou domingos; Art.
37. A posse dos membros eleitos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal deverá ocorrer na data de 1º de
dezembro de 2020; Art. 38. A Comissão Eleitoral decidirá as questões e casos omissos.
A COMISSÃO ELEITORAL 2020
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Morbidelli em solo italiano
Járcio Baldi
A Motogp chega à Itália. Serão duas corridas em finais de
semana consecutivos com a
primeira acontecendo neste final de semana no Circuito Marco Simoncelli. Além das três categorias também acontecerá a
terceira etapa categoria MotoE
com a presença do brasileiro
Eric Granado que, no primeiro
dia de treinos, saiu na frente,
mostrando que realmente é forte candidato ao título, precisando apenas de uma pitadinha de
sorte para não acontecerem episódios como o da última corri-

da na qual o brasileiro, que ocupava o 2º posto, foi tirado da
prova por Matteo Ferrari, que
pelo acidente foi punido em 3
posições no grid de largada
neste domingo. Esperamos que
essa boa performance de Granado se mantenha e o piloto
obtenha a pole nesse sábado.
A prova de domingo será marcada pela volta dos torcedores
ao circuito, sendo disponibilizados 10 mil ingressos aos fãs
que deverão seguir protocolos
sanitários contra o Covid-19. O
vírus fez a primeira vítima entre
os pilotos e Jorge Martin, piloto da KTM na categoria Moto2,

não participará do evento.
O chefe da equipe Suzuki,
Davide Brivio, voltou a contestar a não punição do piloto
da KTM Pol Espargaró no GP
da Estiria. “Mir perdeu o pódio no GP porque Pol obteve
vantagem passando sobre o
verde. Não gosto dessa regra,
mas deve ser respeitada. Nem
sempre um piloto que se movimenta no momento da largada
leva vantagem, mas é punido.
Assim como se excedesse a
velocidade nos boxes não poderia alegar distração. Respeito Fred Spencer pelo que fez
como piloto, mas as regras devem ser cumpridas e não interpretadas” declarou o dirigente. Pelos lados da Ducati, Dovizioso continua a sofrer com
os novos pneus Michelin dizendo que a cada vez que entra na pista o comportamento
da moto muda. “A reação da
moto nessa pista está completamente diferente à do ano
passado. Até o momento não
consegui pilotar de maneira
suave e limpa como estou habituado. Para mim existe muita
eletrônica sobre a moto” afirmou o piloto.

A equipe ainda não anunciou quem será o substituto de
Dovi em 2021, mas o quebra cabeça está se montando e o
chefe da equipe Avintia-Ducati, onde corre Johan Zarco, já
afirmou que o francês deixará
a equipe ao final da temporada
e para seu posto a equipe terá
o italiano da Moto2 Enéa Bastianini. Segundo declarações
de Zarco, a vaga no time principal está entre ele e Pecco
Bagnaia. Na Honda a maré realmente não está boa. Cal Crutchlow que recentemente operou o antebraço foi o melhor
piloto da fábrica no primeiro
treino, mas com muitas dores
e edema na região não está garantida sua presença no GP. O
inglês postou, na sua página
do Instagram, um vídeo dos
movimentos dos músculos do
antebraço durante a cirurgia.
A Yamaha dominou o primeiro
dia de treinos com Quartararo
e Viñales e a KTM colocou
suas quatro motos entre as dez
primeiras. A prova será transmitida pelo FOX Sports às 9 da
manhã de domingo e para
aqueles que não se importam
em madrugar, MotoE às 5h.

Rubens Barrichello aproveitou o intervalo entre as corridas
de São Paulo e de Londrina, da
Stock Car, para acompanhar de
perto o filho Dudu Barrichello
na quarta etapa da USF2000, em
Indianápolis (EUA). E o piloto
da Mobil ALE Full Time Sports
deu sorte ao seu primogênito e
o viu vencer não só uma, mas
duas provas do fim de semana
da categoria de base da Fórmula Indy.
A viagem, que também teve
a presença do filho mais novo,
Fefo, deixou Barrichello ainda
mais motivado e, como ele mesmo disse, “cheio de vontade”
para voltar a acelerar o seu Corolla #111 na quarta etapa da
Stock Car, neste domingo (13),
no autódromo internacional
Ayrton Senna, em Londrina
(PR).
Em terceiro na tabela de pon-

Foto/ Rafael Gagliano

Barrichello chega “cheio de
vontade” para etapa da Stock

tos, Barrichello já tem uma vitória em 2020 (Goiânia), um Top-5
(quarto na Corrida do Milhão) e
dois Top-10 (sétimos lugares em
Goiânia e Interlagos). A pista de
Londrina, com seus 3.055 metros, também traz boas recordações para o piloto. Das 14 vitórias na Stock Car, duas foram
neste circuito (2016 e 2018).

Barrichello também tem uma
pole (2018) e mais três pódios
em Londrina: segundo em 2018
e dois terceiros em 2017. “Londrina é uma pista que eu gosto
muito, tem um traçado muito interessante e que já me deu grandes alegrias”, lembrou o piloto
de 48 anos.
“Venho de uma semana lin-

da. Passei um tempo muito gostoso com os meus filhos e estou voltando cheio de energia,
de carga positiva para fazer aquilo que mais amo, que é andar de
carro de corrida e de Stock Car.
Vou para Londrina com o coração enorme e cheio de vontade”, completou Barrichello.
Por estar entre os cinco primeiros no campeonato, Barrichello volta a levar em Londrina o
lastro de sucesso, nova regra implementada este ano na Stock
Car, visando equilibrar forças e
trazer competitividade. O piloto
terá 20 kg a mais em seu carro.
No sábado, os pilotos disputam o segundo treino livre e
o classificatório, a partir das
11h15 (ao vivo no SporTV 2). No
domingo, as provas terão suas
largadas às 12h30 e 13h25, ambas também com transmissão ao
vivo pelo SporTV 2.

No próximo final de semana
estreará em Interlagos a Copa
Joy Chevrolet. O modelo que é
líder de vendas no mercado brasileiro ganhou além de todos os
itens de segurança necessários,
os motores são preparados para
competição com 137 cavalos de
potência e 19 kgfm de torque e
utiliza lubrificantes da YPF. A injeção eletrônica foi desenvolvida em parceira com a Pro Tune,
empresa renomada no automobilismo nacional. Os freios são
trabalhados e desenvolvidos
pela Hiper Freios, a suspensão
foi desenvolvida pela Impacto
Amortecedores e os carros contam com rodas aro 15 e pneus
Goodyear.
A disputa contará com duas
categorias: Geral e Light. Na categoria Geral, que é composta
por pilotos que já competiram
por pelo menos uma temporada
completa em alguma categoria regulamentada pela CBA/FASP e/
ou ter obtido classificação igual
ou superior ao terceiro lugar no
campeonato, independente do
número de etapas que se tenha

participado, os seis primeiros pilotos serão condecorados no
pódio.
Já na categoria Light, que é
composta por pilotos que estão
chegando das escolas de pilotagem e que não possuem larga experiência no automobilismo, os
três primeiros colocados serão
condecorados. O pole position,
o piloto que anotar a melhor volta e o piloto destaque de cada
corrida também serão premiados
durante o final de semana.
“Nossa expectativa aqui na
Alpie Escola de Pilotagem é conseguir fornecer um belo equipamento para todos os pilotos, que
eles possam se divertir com segurança e que no pós-corrida todos voltem felizes e satisfeitos.
Esperamos que todas as corridas
sejam sadias e limpas”, afirmou
Emerson Piedade, um dos idealizadores da categoria.
“Para este final de semana
vamos fazer uma classificação diferente. A melhor volta obtida
pelos pilotos durante as duas
sessões de treinos livres serão
utilizadas na formação do grid de

Foto/ Marcello Raghi

Copa Joy Chevrolet estreia no
próximo final de semana em SP

largada. Desta forma, vamos fazer com que nossos pilotos busquem sempre conhecer o equipamento e tirar o máximo do carro também nos treinos”, disse
Emerson. Para a segunda corrida do final de semana será realizada a inversão do grid nas 10
primeiras colocações.
“Irão largar 16 ou 17 carros
nesta primeira etapa em Interlagos e queremos também é
apoiar os pilotos com um custo-beneficio acessível para
aqueles que desejam guiar um
carro de corrida para diversão
e acima de tudo com seguran-

ça”, concluiu Emerson.
Calendário
Em virtude de todos os problemas com a pandemia, a categoria contará com três etapas,
seis corridas, até o término da
temporada.
1° etapa: 11 e 12 de setembro; 2° etapa: 23 e 24 de outubro; 3° etapa: à confirmar.
A Copa Joy Chevrolet conta
com o apoio da Chevrolet, Goodyear, YPF Lubrificantes, Hiper
Freios, Pro Tune, Impacto Amortecedores, BR7 Marketing e Portal High Speed Brazil.

Lembre sempre de lavar as mãos

Circuito Brasileiro

Torneio ocorre na
próxima semana e
terá rígido protocolo
de prevenção
Foto/ Wander Roberto

Foto/ Motogp

Moto Velocidade retoma atividades
no Circuito Marco Simoncelli

Medalhista olímpica Juliana celebrou retomada do
calendário do vôlei de praia
Após meses de isolamento
social por conta da pandemia
da COVID-19, a primeira competição nacional de vôlei de
praia está chegando. A etapa
de abertura da temporada 2020/
2021 do Circuito Brasileiro
Open acontece a partir do dia
17 de setembro, no Centro de
Desenvolvimento de Voleibol
(CDV), em Saquarema (RJ), com
diversas medidas de prevenção para oferecer segurança
aos atletas e profissionais envolvidos na disputa. O torneio
acontece em sistema de “bolha”, sem a presença de público, mas com transmissão de
todas as partidas.
O retorno do vôlei brasileiro foi organizado junto à Comissão Nacional Médica de
Voleibol (Conmed) e Comissão
de Atletas de vôlei de praia, que
discutiram os protocolos necessários para reduzir ao máximo
as chances de contágio da COVID-19 dentro da ‘bolha’ montada no CDV. O Dr. João Olyntho Machado Neto falou sobre
as medidas, que incluem dois
testes para detecção do vírus
aos profissionais que estarão
no torneio.
“Os participantes farão um
teste RT-PCR e terão que apresentá-lo no período inferior a
uma semana da competição. Na
chegada ao CDV, todos serão
submetidos a uma bateria de
exames, com aferição de oximetria, temperatura, sintomas e a
realização do segundo exame.
Será um teste antígeno que detecta a proteína da COVID-19.
É um teste relativamente rápido, leva cerca de 20 minutos
para apresentar o resultado.
Com o negativo, o indivíduo
está apto, do ponto de vista
médico, para a disputa da competição”, disse o Dr Olyntho.
Além dos testes para a entrada, diariamente será obrigatória a realização de uma checagem na tenda médica, com
medição de temperatura e oximetria, percepção de odores e
avaliação de qualquer possível
sintoma. O centro contará com
toda preparação necessária de
limpeza e distanciamento social, com refeições em horários
definidos para evitar aglomeração, uso obrigatório de máscara (com exceção das partidas) e
número de profissionais controlado.
Após ingressar para a disputa de torneio, o atleta só poderá deixar o local após sua eliminação ou ao final da competição, no domingo (20). Não
será permitida a entrada e saída do local, como explicou o superintendente de vôlei de praia
da Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV), Virgílio Pires,
que também destacou a separação por gêneros.
“Conseguimos fazer a hospedagem sem aglomeração, a
alimentação com horários estabelecidos, apoio de fisioterapia
e médicos, aquecimento, toda
a competição em um só lugar,
dentro do Centro de Desenvolvimento de Voleibol”, disse Virgílio que completou.
“Procuramos trabalhar com
o máximo de prevenção. A ‘bo-

lha’ criada pela NBA (National
Basketball Association, principal liga de basquetebol norteamericana) foi uma inspiração,
sim. Também diminuímos o número de participantes separando os naipes, realizando o torneio feminino em uma semana,
e o masculino na seguinte. São
menos pessoas ao mesmo tempo, isso tudo para termos um
maior controle lá dentro”, completou Virgílio.
O torneio começa na quinta-feira, com a disputa do qualifying (classificatório), onde
até 20 duplas disputarão as últimas quatro vagas na fase de
grupos. No dia seguinte começa a fase principal, onde os 12
times já garantidos pela posição no ranking de entradas ou
convite (wild card) e os quatro
classificados pelo qualifying
entram em ação. A fase de
mata-mata ocorre no sábado,
e as disputas de bronze e ouro
no domingo. As partidas serão
exibidas pelo Facebook da
CBV,
pelo
site
voleidepraiatv.cbv.com.br e
pelo SporTV (semifinais e finais).
“É motivo de alegria poder
voltar a jogar. Com exceção de
alguns esportes como o futebol e a NBA, poucas modalidades estão com calendário
ainda. Estamos tendo o privilégio de poder voltar a fazer o
que a gente ama com todo suporte e preocupação que a
CBV vem tendo. Ter o centro
em Saquarema, neste modelo,
será fundamental, é um grande diamante que tem que seguir sendo cuidado e lapidado”, disse a medalhista olímpica e campeã mundial Juliana
durante a última edição do
programa “Vôlei em Casa”.
O Dr. Olyntho também detalhou como será o procedimento para um indivíduo que,
após entrar no CDV com os
exames negativos, apresente
sintomas durante a competição.
“No caso de um indivíduo
apresentar algum sintoma dentro do CDV, ele será retirado
do ambiente comum e colocado em um ambiente separado,
foram destinados quartos isolados para este fim, iniciando
um período de quarentena. Até
que seja feito um teste que
confirme ou descarte essa suspeita. Mas é pouco provável
que alguém que tenha dois testes negativos apresente sintomas. Os procedimentos visam
reduzir, claro que nada é 100%
assertivo, mas o teste de antígenos é superior a 90%, o que
é bem satisfatório”, destacou.
Outras mudanças também
serão vistas em quadra. Não
haverá protocolo de cumprimento de árbitros e atletas antes e após a partida. O próprio
atleta pegará a bola para sacar
em um carrinho. A dupla só poderá aquecer se for participar
do próximo jogo, uma hora antes. A piscina e a academia do
centro serão fechadas. Além
disso, todos os atletas e demais profissionais receberam
uma cartilha com todas as recomendações.
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Novo Chevrolet Trailblazer chega às lojas
A participação dos SUVs está em alta
no mercado brasileiro. O segmento é o que
mais cresce e já representa um em cada quatro automóveis emplacados no país. Em relação a vendas, a Chevrolet é destaque com
45% de crescimento no acumulado do ano muito em virtude da excelente aceitação do
Novo Tracker e da nova opção de motorização do Equinox.
O próximo reforço de SUV da Chevrolet estreia em setembro. O Novo Trailblazer, utilitário esportivo de sete lugares ganha atualização visual, mudanças mecânicas
e estruturais, além mais equipamentos de
série, como o Wi-Fi nativo e o sistema de
frenagem autônoma de emergência auxiliado
pelo assistente de frenagem inteligente. O
modelo é ofertado nas concessionárias da
marca na versão topo de linha Premier 2.8TD
AT6.
As mudanças na parte frontal reforçam
o aspecto de sofisticação do veículo ao mesmo tempo que garantem personalidade exclusiva. A frente é inédita, seguindo o estilo
da atual linha de utilitários globais da frabricante. Diferencia-se pela grade toda escura
com o nome Chevrolet em alto relevo entre
duas barras cromadas. A tradicional gravata
dourada, emblema da marca aparece pela
primeira vez deslocada do centro, localizada
agora mais embaixo, à esquerda, sobre uma
trama tipo colmeia.
Todo esse conjunto está em perfeita harmonia com os LEDs dos faróis e com o novo
para-choque, que passa a contar com aplique central em cor diferenciada e uma moldura na parte inferior, projetada para melhorar a capacidade do veículo de superar
obstáculos principalmente em trajetos offroad.
O mesmo propósito vale para o posicionamento mais elevado dos novos faróis
auxiliares, que proporcionam maior proteção às lâmpadas e melhor poder de iluminação em determinadas situações, como na
transposição de trechos alagados.
Observando a lateral do Novo Trailblazer, o destaque são as rodas com design es-

portivo. Elas agregam também beleza ao veículo. As rodas são de 18 polegadas, com
bordas usinadas e de seis aros chanfrados
com um acabamento grafite exclusivo para o
modelo.
Na parte traseira, a principal evolução
está na câmera de ré. O item, que já contava
com alerta de tráfego cruzado, passa a projetar imagens de alta definição. Outra inovação é a função de engate com linha-guia específica, zoom para facilitar a operação de
acoplamento e a possibilidade de acionamento temporário da câmera traseira em plena
viagem para uma checagem da situação do
reboque.
Como na picape S10, o Trailblazer conta com controle eletrônico de oscilação do
trailer. Este sistema é capaz de identificar
alguma instabilidade dinâmica da carreta e
acionar seletivamente os freios do SUV para
minimizar o efeito.
Agora com Wi-Fi
Para a linha 2021, o SUV de grande porte da Chevrolet ganha uma série de recursos
inovadores, como o sistema Wi-Fi nativo
com conexão para até sete dispositivos. O
sinal até 12 vezes mais estável que o de um
smartphone é o principal diferencial do WiFi nativo do Novo Trailblazer, que é capaz
ainda de se manter mais tempo conectada à
rede 4G em função da antena que amplifica
o sinal - isto se traduz em maior velocidade
de transmissão de dados.
A tecnologia permite que sejam feitas
atualizações remotas (Over the Air) de sistemas eletrônicos do veículo. Mais do que
isso, o Novo Trailblazer agora é capaz de
identificar a necessidade de troca de óleo,
por exemplo, e enviar um alerta para o WhatsApp do proprietário, que também pode
iniciar a refrigeração da cabine à distância
como forma de experimentar uma das várias
funções do novo aplicativo myChevrolet.
Tudo isso faz parte da conectividade nível
quatro, o mais avançado disponível no mercado.
O Novo Trailblazer incorpora ainda a
mais moderna geração do multimídia

MyLink. A novidade é a projeção sem fio
para Android Auto e Apple Car Play.
Classificado como um legítimo todo terreno pelo tipo de arquitetura e pela tração
4x4 com opção de reduzida, o Traiblazer
fica ainda mais robusto com os reforços adicionais a sua estrutura, proporcionando ainda mais proteção aos ocupantes.
A segurança é um dos pilares deste modelo que já oferecia itens como seis airbags,
alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária de faixa, alerta de ponto cego e controle eletrônico avançado de estabilidade e
de tração.
Na linha 2021 tem a disponibilidade do
sistema de frenagem autônoma de emergência, que freia o veículo automaticamente ao
identificar uma situação de risco envolvendo o veículo à frente ou um pedestre que
esteja cruzando a dianteira.
Este recurso funciona de 8 km/h a 80
km/h e pode mitigar ou mesmo evitar um

acidente. Ele entra em ação quando percebe
que o condutor está distraído ou que o veículo logo à frente realizou uma manobra
abrupta.
O Trailblazer utiliza também a câmera
deste sistema, localizada no alto do parabrisa, para ajudar o condutor numa frenagem de emergência.
Imagina a cena: o motorista está na estrada, percebe uma situação de perigo, e freia.
Mas caso o sistema entenda que a pressão
aplicada no pedal não será suficiente, o carro intensifica a força de frenagem automaticamente.
Se o sistema de suspensão independente nas quatro rodas garante conforto até
mesmo em trechos mais acidentados, os equipamentos de comodidade contribuem para
uma melhor qualidade de vida a bordo. A
lista é ampla: acabamento interno premium,
sistema de áudio de alta fidelidade, banco do
motorista com regulagem elétrica, sensor de

chuva e crepuscular, sistema de controle em
declives, assistente de partida em aclives,
sistema de monitoramento da pressão dos
pneus, entre outros.
O veículo acomoda até sete ocupantes
em três fileiras de assentos em diferentes
níveis de altura, proporcionando ótima visibilidade para todos. Mesmo quem vai acomodado na parte traseira conta com bancos
com encosto inclinável, sistema de climatização individual e ajustável. Os dois assentos posteriores, aliás, são escamoteáveis.
Dessa forma pode-se abrir mais espaço
para bagagem. O compartimento de carga o
utilitário da Chevrolet vai de 205 litros a
1.830 litros.
Novo turbo com atualização do software do motor
Apesar dos 4.883 mm de comprimento,
1.902 mm de largura e 2.845 mm de entreeixos, o Novo Trailblazer é bastante ágil e
econômico considerando o seu porte. Isto
porque o SUV é equipado com um motor
2.8 turbo diesel que recebeu uma nova turbina e atualização do software da central eletrônica que deixam as acelerações mais progressivas, reduzindo o efeito turbo lag comum a veículos com torque elevado.
Para a integração da nova turbina, a engenharia trabalhou numa nova calibração para
o motor de 200 cavalos de potência e 51
kgfm de força. O propulsor, que conta com
um inovador sistema que ajuda a reduzir os
níveis de ruído e de vibração do veículo, trabalha acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades com opção de trocas
manuais. A aceleração de 0 a 100 km/h passa
a ser feita em 10,3s.
Em relação ao custo médio por quilômetro rodado, o Novo Trailblazer diesel se equipara a um SUV compacto flex, porém com
uma autonomia quase 40% superior.
O Novo Trailblazer está disponível em
sete opções de pintura externa: Branco Summit, Cinza Graphite, Prata Switchblade,
Preto Ouro Negro, Vermelho Edible Berries e as inéditas na linha Cinza Topázio e
Azul Eclipse.

Motos

Nova YamahaMT-03 ABS 2021

Em sua segunda geração, a versátil e ágil
naked da Yamaha traz um novo visual, mantendo a essência de torque brutal. Uma motocicleta com a qualidade atestada pelos clientes, que não enxergam somente uma moto
de 320 cilindradas, mas sim um conjunto
harmonioso que proporciona uma experiência ímpar ao pilotar.
A MT-03 utiliza o conceito do Steel Bull
(Touro de Aço), que exalta o volume e a massa
muscular em sua parte dianteira, com as novas entradas de ar em conjunto com o tanque, também inteiramente novo, resultando
em uma aparência imponente.
Na parte frontal da nova MT-03, o design do farol foi inspirado no da MT-09 e
possui luzes de posição que lembram os
olhos de um predador. Todo esse conjunto

óptico é inteiramente em LED, assim como
os piscas, garantindo grande eficiência e maior
segurança na pilotagem.
O tanque de combustível está 31,4 mm
mais largo e sua altura foi reduzida em 20mm
para melhorar a ergonomia, promovendo um
melhor encaixe das pernas do piloto e aumentando seu apoio durante as curvas. Todas essas evoluções não alteraram a capacidade total do tanque, que é de 14 litros.
O modelo traz um painel totalmente digital com caracteres grandes, indicadores reposicionados e excelente contraste. Seu novo
visual é arrojado, com um layout limpo e
leitura ainda mais fácil e dinâmica, o piloto
visualiza com facilidade as informações no
painel, evitando distrações no momento da
pilotagem. Ele é super completo, traz infor-

mações como indicador de combustível, indicador de marcha, conta-giros, indicador de
consumo instantâneo e médio, hodômetro
total e 2 parciais, relógio, indicador de troca
de óleo e temperatura do líquido de arrefecimento. Nele ainda estão as luzes indicadoras de setas, sistema de injeção, farol alto,
neutro, pressão do óleo e Shift Light, que é
extremamente funcional em uma motocicleta de caráter esportivo
O Shift Light, muito utilizado em modelos de alta cilindrada, pode ser ajustado facilmente de acordo com a preferência do condutor, seja na rotação do motor (disponível
a partir dos 7.000 rpm), no nível de luminosidade (com três opções), e na forma de acendimento (intermitente ou fixa).
Graças ao seu motor de alta performance, o mesmo utilizado na YZF-R3, que disputa o Campeonato Mundial de Super Sport
300, a MT-03 é capaz de oferecer respostas
rápidas ao acelerador, força em baixas e médias rotações e ainda empolgar nos giros mais
altos.
O bicilíndrico em linha da MT-03 tem
capacidade cúbica de 321 cc, e sua concepção é moderna, tanto no projeto quanto nos
processos e materiais nobres empregados em
sua construção. Conta com duplo comando
(DOHC -Dual Over Head Camshaft), 4 válvulas por cilindro, arrefecimento líquido e
alimentação por injeção eletrônica e é capaz
de gerar potência e torque máximos de
42,01cv a 10.750 rpm, e 3,02 Kgf.m a 9.000
rpm, respectivamente.
Os pistões em alumínio são forjados (similar aos utilizados em motos de competição), e o cilindro utiliza uma liga de alumínio
e silício que proporciona menor vibração,
melhor dissipação de calor e ganho em per-

formance.
Parte do caráter impetuoso da MT-03
se deve a sua eletrônica de última geração.
Ela é equipada com uma ECU de 16 Bit, cuja
função é gerenciar o moderno sistema de alimentação que, em conjunto com a injeção
eletrônica, é capaz de fazer com que a mistura de ar e combustível chegue na proporção correta e de forma rápida à câmara de
combustão. Com isso, a queima é mais eficiente, resultando em um consumo de combustível mais equilibrado e contribuindo para
uma entrega mais contundente de potência e
torque.
Agilidade para qualquer situação
Em sua segunda geração, a MT-03 evoluiu, passando a ser equipada com amortecedores invertidos do tipo USD (Up Side
Down) com tubos de 37mm e curso de
130mm, capazes de garantir equilíbrio entre
leveza, agilidade e desempenho esportivo.
A maior vantagem da suspensão invertida está em sua capacidade de oferecer maior
controle e estabilidade na pilotagem. Em função da maior rigidez do conjunto, este tipo
de suspensão é mais resistente a torções,
principalmente em entradas de curvas e nas
frenagens.
Na traseira, a suspensão da MT-03 utiliza o sistema do tipo monocross, com balança assimétrica em aço, amortecedor único
com sete regulagens na pré-carga da mola e
curso 125mm.
Ela conta com um chassi em aço do tipo
Diamond com dupla trave superior, que concilia resistência com leveza, promovendo
estabilidade e firmeza na pilotagem. Seu entre eixos é de 1.379mm, seu ângulo de caster
tem 25 graus e seu peso é apenas de 169 kg
em ordem de marcha.

Importados

Auto Dicas

Audi e-tron Sportback começa a chegar
O Audi e-tron Sportback, segundo veículo 100% elétrico da marca, começa a chegar nas lojas Audi Center em todo o País nas
próximas semanas. O modelo possui até 446
quilômetros de autonomia, de acordo com o
ciclo europeu WLTP, e se destaca pela sua
carroceria coupé com design arrojado e esportivo. Os clientes interessados já podem
confirmar os pedidos para o lançamento,
comercializado a partir de R$ 511.990 na
modalidade venda direta.
O Audi e-tron Sportback compartilha a
mesma motorização da versão SUV: é equipado com dois motores elétricos, que combinados possuem 408 cv de potência com
664 Nm de torque – as forças são distribuídas em 135 kW de potência e 309 Nm de
torque na frente e 165 kW de potência e
355 Nm no motor traseiro. O sistema de
baterias de íons de lítio é composto por 36
módulos, pesa cerca de 700 kg e pode ser
recarregado desde uma tomada simples de
110V até as de alta tensão. Em estações de
recar ga ultra rápida de 150 kW, por exemplo, é possível carregar até 80% da bateria
em 30 minutos.
O modelo possui aerodinâmica inteligentemente projetada e que contribui bastante

O escapamento do tipo 2 x 1, conta com
sistema de catalizador de 3 vias para redução de emissão de poluentes, câmara de expansão, que reduz ruídos e melhora a performance, e sua ponteira com desenho arrojado e dimensões compactas, é posicionada
junto ao centro do chassi para favorecer a
centralização de massa. O benefício dessa
concepção pode ser sentido no ótimo equilíbrio na pilotagem esportiva e em sua reconhecida estabilidade.
Outra admirável qualidade da MT-03 é
a elevada capacidade de frenagem. Na dianteira, o modelo é equipado com um sistema
formado por uma pinça de duplo pistão e
um disco ventilado do tipo flutuante com
generosos 298mm de diâmetro. Na traseira,
o conjunto é formado por um disco ventilado é de 220mm, e por uma pinça com pistão
único.
Tanto o freio dianteiro quanto o traseiro
contam com sistema ABS. Seja nas frenagens bruscas de emergências ou em condições em que o piso ofereça baixa aderência –
como em dias chuvosos ou asfalto sujo – ele
evita que as rodas travem, minimizando riscos e aumentando a segurança.
A nova MT-03 estará disponível na rede
de concessionárias Yamaha a partir da segunda quinzena de setembro e terá três opções
de cores: o cinza fosco (Ice Fluo), o azul metálico (Racing Blue) e o preto metálico (Midinight Black). Seu preço público sugerido
será de R$ 25.490,00 + frete. Ela conta com
quatro anos de garantia de fábrica (maior da
categoria), além da Revisão Preço Fixo Yamaha, que permite que o cliente saiba exatamente quanto pagará nas revisões periódicas,
se beneficiando de controle, economia, transparência e valorização do modelo.

na eficiência. Um dos destaques são os retrovisores externos virtuais – uma novidade
mundial introduzida com sucesso pelo etron SUV em modelos de produção em série. Quando equipado com esta tecnologia
inovadora, o Audi e-tron Sportback alcança
um coeficiente de arrasto de 0,25, melhor
resultado no segmento, aumentando muito
sua eficiência e contribuindo para sua autonomia.
Concessionárias e-tron
O modelo será comercializado em todas
as regiões do Brasil e entregue pelas concessionárias e-tron. Cada uma delas já possui
representantes especializados para oferecer
a melhor experiência em toda a jornada do
cliente, desde um atendimento personalizado com um especialista no produto até a
manutenção necessária com equipe altamente
treinada. Todas também possuem pontos de
carga rápida DC de 22 kW e pelo menos um
veículo para test drive.
Os 14 Audi Centers habilitados estão
localizados em Belo Horizonte, Brasília,
Campo Grande, Curitiba (Alto da XV), Londrina, Florianópolis, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro (Botafogo), Vitória, e quatro
em São Paulo.

Mitsubishi
inaugura
concessionária na
Zona Oeste
A Mitsubishi Motors inaugurou sua
mais recente concessionária da marca no País:
a Brabus Gastão Vidigal. O espaço abriu as
portas ao público com todas as precauções
recomendadas pela Organização Mundial da
Saúde em função da pandemia.
Essa é a quarta concessionária Mitsubishi do Grupo Brabus, que já conta com
outras três unidades para atender aos clientes da marca pela cidade de São Paulo.
Com mais de 3.659 m² de área construída, a nova concessionária conta com showroom de veículos novos e seminovos, além
de um espaço dedicado a acessórios e uma
oficina para serviços de manutenção. Ao
todo, uma equipe de mais de 25 profissionais entre vendedores, técnicos, mecânicos
e gestores estará à disposição dos clientes.
Fundado em 1991, o grupo Brabus recebeu a primeira concessionária da marca japonesa de veículos naquele mesmo ano. A
nova concessionária Mitsubishi Brabus está
localizada na Avenida Gastão Vidigal,1305,
Vila Leopoldina, São Paulo.

