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Atividade industrial segue em
recuperação com alta do emprego
CNJ aprova restrição para soltura
de presos por covid-19
Página 6

Conab avalia que Brasil terá segunda
maior safra de café em 2020
Página 3

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), António Guterres, pediu na terça-feira, (22) no discurso de inauguração da 75ª
Assembleia Geral por um cessar-fogo global até o final de
2020. Em um salão praticamente vazio, com apenas 10%
dos mais de 2 mil assentos ocupados, Guterres foi enfático ao
dizer que ainda há “desafios por
vir” e que, em um mundo interconectado, “solidariedade é
interesse em si mesmo.”
Guterres afirmou que a pandemia expôs fragilidades e desigualdades pelo mundo. Página 3

Brasil é vítima de
desinformação sobre meio
ambiente, diz Bolsonaro
Foto/Marcos Corrêa/PR

Secretáriogeral da
ONU pede
acordo global
contra
desigualdades

O presidente Jair Bolsonaro disse na terça-feira, (22) que
o Brasil é vítima de “uma das
mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia
e o Pantanal”. Ao abrir a ses-

são de debates da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas
(ONU), Bolsonaro justificou
que há interesses comerciais
por trás das notícias sobre queimadas e desmatamentos e que

os incêndios que atingem as
florestas brasileiras são comuns à época do ano e ao trabalho de comunidades locais
em áreas já desmatadas.
“A Amazônia brasileira é
sabidamente riquíssima. Isso
explica o apoio de instituições
internacionais a essa campanha
escorada em interesses escusos que se unem a associações
brasileiras, aproveitadoras e
impatrióticas, com o objetivo
de prejudicar o governo e o próprio Brasil”, disse. “O Brasil
desponta como o maior produtor mundial de alimentos. E, por
isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o
nosso meio ambiente”, completou.
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A atividade industrial continua em recuperação e já se
encontra no patamar pré-crise, de acordo com a Sondagem Industrial, divulgada na
terça-feira, (22) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) alcançou
71%, 2 pontos percentuais acima do apurado em agosto de
2019 e 4 pontos percentuais a
mais na comparação com julho. É o maior percentual para
o mês desde de 2014, quando

o UCI ficou em 72%.
O indicador de UCI efetiva
- em relação ao usual - aumentou 3,6 pontos de julho para
agosto e ficou em 47,7 pontos. O índice ficou acima do
registrado em agosto de 2019
(44,1) e próximo à linha divisória de 50 pontos. Isso significa que a atividade está no nível usual para o mês. Esse indicador procura medir o quão
a atividade industrial está
aquecida. Valores abaixo de 50
pontos indicam atividade
desaquecida.
Página 3

Poluição causada por ônibus
cai mais de 50% durante a
pandemia em SP Página 2
Após paralisação, Correios
devem retomar 100%
das atividades
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Dia Mundial sem Carro
chama atenção para bicicleta
como alternativa Página 4
Brasileiros acreditam que
inflação ficará em 4,7% em
12 meses
Página 3

Esporte

Pouco mais de seis meses
depois de suas últimas atividades esportivas, o Rotary Kart
Club (RKC) retoma o seu campeonato no tradicional Kartódromo de Interlagos (São Paulo/SP), realizando a terceira
etapa neste fim de semana
(26), a partir das 16 horas.
A liderança do certame promovido pelo Rotary Club Ponte
Estaiada nas categorias Stock e
Challenge é de Alberto Otazú
(AVSP/Bianchi Automóveis/
Cardoso Funilaria e Pintura/No
Fire Services/Pailler Racing/
Rolley Ball/Speed Truck), enquanto Alexandre Porche (ABC
Veículos) é o líder da Light.
“Estou invicto nesta temporada do RKC, mas não quer dizer
que tive vida fácil. Com certeza
vou tentar vencer novamente, para
ampliar a minha liderança, mas

sei que terei um grupo forte tentando me impedir, o que faz este
campeonato muito competitivo e
forte”, comenta Alberto Otazú.
“O campeonato RKC está
bem disputado. Já somei uma vitória e uma segunda colocação,
e espero conseguir fazer uma boa
corrida na próxima etapa, para
manter a liderança”, espera Alexandre Porche.
Na categoria principal, Alberto Otazú largou da pole position
das duas primeiras etapas, estabeleceu a volta mais rápida, e também venceu ambas provas. Curiosamente, Fábio PL e Henrique Luis
também repetiram a segunda e terceira colocações do pódio.
Novidade do RKC Rental
Kart de 2020, a categoria Challenge teve como primeiro pole
position N elson Reple, mas a
melhor passagem e vitória fica-
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Rotary Kart Club retoma campeonato
neste fim de semana em Interlagos

Os grids do RKC estão sempre
ram com Otazú, seguido de Reple e Andrez Velasco, campeão da
categoria Truck no ano passado.
Com regulamento diferenciado, os seis primeiros colocados
na etapa inicial – Otazú, Reple,

cheios
Velasco, Cayto Grotkowsky,
Marcelo Costa e Fábio PL, respectivamente, largaram nesta ordem de pontuação na segunda disputa, mas com sobrepeso, lastrados em 110 quilos, enquanto o

restante do grid partiu com dez
quilos a menos.
A pole position foi sorteada
(‘Lucky Dog’) entre todos os pilotos que estão participando de todas
as etapas, e o felizardo foi Miguel
Sacramento. No fim, Otazú garantiu mais uma vitória, seguido de
Fábio Cunha, Reple – dono do giro
mais rápido, Leonardo Ferreira, Fábio PL e Gustavo Pincelli.
Agora, os seis primeiros colocados na prova anterior participarão da terceira etapa com um
lastro adicional de 10 quilos,
somando o total de 110 quilos de
lastro, enquanto o restante do
grid correra lastreado em 100
quilos. E na Lucky Dog, o felizardo desta vez foi Pedro Baptista -15º no campeonato -, que
vai largar da primeira posição. As
posições seguintes do grid de
largada serão de acordo com a

posição no campeonato. E
como não haverá tomada de
tempos, a corrida terá duração
de 25 minutos, e com uma Jocker Lap obrigatória.
Entre os pilotos da categoria de entrada Light, Alexandre
Porche largou da pole position e
venceu na abertura do campeonato, seguido de Marcelo Costa, autor da volta mais rápida. Em terceiro recebeu a bandeirada o veterano Hélio Matias. Na continuidade do certame, Porche repetiu
a pole position, mas terminou em
segundo. Thiago Meirelles fez o
melhor tempo da corrida e venceu. E desta vez o terceiro colocado foi Miguel Sacramento, outro piloto veterano.
O RKC tem o apoio de
Imab, Sporting Comfort, Rolley Ball, Porto Penha Food
Park, Speed Truck e Ecoposte.

Guiga Spinelli e Lucas Moraes
estreiam com pódio na Porsche
Dois dos maiores nomes
do rally brasileiro conseguiram um pódio especial fora
das estradas off-road. Guiga
Spinelli e Lucas Moraes formaram uma dupla inédita na
primeira etapa da Porsche
Cup Endurance Series, que
foi realizada no último final
de semana no Velocitta. A
dupla terminou na terceira
colocação da categoria GT3
Trophy e eles comemoraram
bastante o resultado após
disputas acirradas na pista
em 300 km de prova.

Pentacampeão do Sertões,
Spinelli destacou o alto nível
dos pilotos envolvidos na competição. “Foi uma experiência
incrível. Correr em uma categoria que tinha 16 carros com
a mesma performance do nosso, além de outros 13 carros
de melhor performance da outra categoria, somando ao alto
nível de pilotos com passagem
por F1 e vários da Stock Car,
foi realmente especial”, diz
Guiga, que é patrocinado por
BR Distribuidora com a marca Lubrax, além de iCarros, XP

Investimentos, Mitsubishi
Motors, Fairfax Seguradora,
Protune e Dacar Motorsports.
“Nós tivemos que reaprender a pilotar porque a técnica
de pilotagem de asfalto é completamente diferente e até
oposta ao que fazemos no rally.
Desde a forma de fazermos as
curvas, freada, até o posicionamento do carro na hora de
reacelerar. É algo diferente do
que costumo fazer nos meus
30 anos de carreira no rally”,
diz Guiga.
Atual campeão do Sertões

e mais jovem piloto a vencer a
competição nos carros, Lucas
Moraes também valorizou sua
primeira experiência na Porsche Cup e acredita que a parceria com Spinelli foi de grande aprendizado.
“Foi um final de semana em
que aprendemos muito, tanto
eu quanto o Guiga (Spinelli).
Começamos já com um pódio
na nossa categoria e foi especial acelerar o Porsche em uma
prova oficial, isso me deixou
bem empolgado. Vamos tentar
reeditar essa dupla novamente

e acredito que nossa adaptação
foi boa”, diz Lucas, que tem
apoio de Olívia e Motul.
“Temos muito aprender,
mas saio muito feliz com este
final de semana. O nível é altíssimo e o re speito aos pilotos de pista aumentou ainda
mais depois desta participação. O Lucas (Moraes) foi
um parceiro incrível, também
é um excelente piloto e que
foi evoluindo junto comigo.
Além de interessado e dedicado, fez uma excelente corrida. Conseguimos uma evo-

lução muito boa do início
ao fim para estrearmos em
terceiro na categoria”, completou Guiga.
Os dois pilotos seguem
bastante focados para o Sertões, que terá largada no
próprio Velocitta no dia 31
de outubro. Já o Porsche
Endurance Cup Series terá
sequência em Goiânia, no
dia 24 de outubro, e a etapa
final está marcada para o dia
6 de dezembro, quando serão disputados os 500km de
Interlagos, em São Paulo.
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Poluição causada por ônibus cai mais
de 50% durante a pandemia em SP
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
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
São tantos as candidaturas - sem ser dos próprios vereadores
e vereadoras - do PSDB do Bruno Covas, que vale citá-los : Turco ‘Loco’ (ex-vereador e ex-deputado ALESP), Bezerra Jr., marido da vereadora Patrícia (ex-vereador e ex-deputado ALESP),
Leandro Gimenez (ex-chefe de gabinete ...
+
PAULISTANA
... do vereador Claudinho - que não disputará reeleição e apoia
a candidatura do Leandro) e Sandra Santana (ex-chefe de gabinete do deputado - ALESP - Celino, pai da vereadora Aline - Secretária do Trabalho na prefeitura paulistana - que não disputará reeleição ao Parlamento paulistano
+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) vai pintar na propaganda eleitoral (rádio e tv) falando forte e olhando nos olhos do eleitorado e apresentando uma série de realizações deste tempo em que deixou de
ser vice do hoje governador Doria e se tornou o mais jovem prefeito de São Paulo (no Século 21)
+
ASSEMBLEIA (SP)
Bem antes da Itália decidir o que decidiu (diminuir o número
de deputados e senadores no Parlamento), o deputado federal
constituinte Curiati propôs em 1988 a redução do número de
congressistas. Óbvio que não passou. O ex-prefeito paulistano
voltou pra ALESP, onde teve 10 mandatos
+
GOVERNO (SP)
Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) deve sofrer na coletiva (imprensa) de hoje, porque o Estado voltou à cor vermelha
em algumas regiões. Caso a ciência e a medicina reconheçam
que a Covid 19 pode replicar - como na Europa - vai dizer que a
imunização (vacina chinesa com Butantã)
+
CONGRESSO (BR)
Deputados federais e senadores já disputam cargos na Mesa
Diretora, cuja eleição rola só em fevereiro 2021. No caso da
Câmara dos Deputados, são tantos os que só colocaram suas candidaturas pra negociar as vices, as secretarias e até Ministérios
que o Bolsonaro pode dar aos partidos
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro fez o que tinha que ser feito na comemoração
dos 75 anos da Organização das Nações Unidas, uma vez que os
temas principais eram o Meio Ambiente e o Agronegócio. Em
relação às liberdades religiosas, disse que no Brasil há Cristofobia (existe desde que Jesus era humano)
+
PARTIDOS
Altos dirigentes do PT (ainda do Lulismo) tão bastante preocupados com os resultados das eleições pras prefeituras em São
Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, capitais mais próximas de Brasília e muito importantes pras eleições 2022, pros
governos estaduais e pra Presidência
+
POLÍTICOS
Dependendo de como o Brasil vai sair (na Saúde e na Economia) das consequências provocadas pelo mutante Corona vírus
(Covid 19), é muito possível que o ex-juiz federal (Paraná) e exministro (Justiça e Segurança Pública) Sérgio Moro não será
candidato à Presidência. Congresso talvez

cesar@cesarneto.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,50
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Levantamento feito pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema) mostra que a emissão de poluentes por ônibus de
transporte público na cidade de
São Paulo diminuiu mais de 50%
no período da pandemia de covid-19, iniciada em março.
Os dados, divulgados na terça-feira, (22), Dia Mundial Sem
Carro, levam em conta um dia útil
médio de abril, no auge da quarentena em São Paulo, comparado a um dia útil médio de fevereiro, antes da pandemia.
De acordo com o estudo, as
emissões de dióxido de carbono
(CO2), um dos causadores do
aquecimento global, caíram 52%;
a emissão de material particulado (MP), formado por fuligem e
outras partículas sólidas ou líquidas em suspensão que podem causar problemas cardiorrespirató-

rios, foi reduzida em 51%; e os
óxidos de nitrogênio (NOx), poluentes responsáveis por problemas pulmonares, tiveram suas
emissões diminuídas em 56%.
“Isso ocorreu por conta da
redução da frota em circulação,
mas também graças ao aumento
da velocidade média dos ônibus
que permaneceram rodando”,
destaca o texto do estudo. “Isso
aponta para um fato já amplamente conhecido que é a importância de se investir na qualidade da
mobilidade urbana como forma
de reduzir a poluição do ar”.
Segundo a pesquisa, a velocidade da frota aumentou por dois
motivos: diminuição do número
de carros particulares nas ruas e
pontos de paradas menos lotados,
com menor quantidade de passageiros entrando no veículo de
uma só vez.

Pelo levantamento, na primeira semana após o início oficial da quarentena em São Paulo,
a velocidade média dos ônibus no
horário de pico, entre 7h e 10h
da manhã, chegou a 22 quilômetros por hora (km/h), número
46,6% maior que a média de velocidade registrada no início de
2020, no período pré-pandemia
(15 km/h).
Os dados também demonstram uma queda acentuada no número de passageiros nos ônibus
no período da pandemia: a partir
de abril até junho, 237 milhões
de pessoas utilizaram o transporte público. No mesmo período do
ano passado, esse número foi de
674 milhões, valor quase três
vezes maior.
Atualmente, a frota de ônibus
em circulação em São Paulo, nos
dias úteis, é de 12 mil veículos

por dia, em média. Esse número
chegou a 13,8 mil, em média, no
período pré-pandemia e a apenas
6,8 mil, em média, no início dela.
Para chegar aos dados da pesquisa, o Iema utilizou a ferramenta
Monitor de Ônibus SP, criado para
auxiliar o acompanhamento das
emissões de gases de efeito estufa
(GEE) e de poluentes provenientes dos ônibus de São Paulo.
O monitor ajuda a verificar se
as operadoras e o poder público
estão conseguindo reduzir em
50% as emissões de CO2 (dióxido de carbono) do transporte
por ônibus paulistano; em 90%
as de material particulado; e em
80%, as de NOx (óxidos de nitrogênio) até 2028, tendo como
base o ano de 2016 - compromissos expressos na Lei Municipal 16.802 de 2018. (Agência
Brasil)

Ceagesp identifica desaparecimento
de parte do estoque de trigo em SP
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp) informou na
terça-feira, (22) que identificou o desaparecimento de parte do estoque de trigo em Tatuí, município da região de Sorocaba, no interior paulista. A
estatal abriu uma investigação

interna e registrou boletim de
ocorrência na delegacia da cidade.
“Por meio do trabalho de
monitoramento rotineiro de seus
dos estoques, apuramos uma diferença entre o estoque físico e
contábil de trigo armazenado na
Unidade de Tatuí”, informou,

por nota, a companhia.
Segundo o comunicado, o
desaparecimento diz respeito
ao estoque de um único cliente. A companhia não divulgou
o tamanho da perda, que ainda
está sendo apurada em sindicância.
A Ceagesp tem 33 unidades

de armazenagem em todo o estado, com capacidade para estocar 1,72 milhão de toneladas de
alimentos. A unidade de Tatuí
recebe, segundo a empresa, 1,5
mil toneladas por dia e tem capacidade para 100 mil toneladas,
a maior parte de grãos. (Agência Brasil)

Média móvel de casos da covid-19
se mantém alta em setembro
A análise de casos de covid-19
no Brasil por média móvel de sete
dias mostra que no mês de setembro o país se manteve com um número alto de pessoas confirmadas
com a doença por dia, após o pico
em julho e um início de queda nos
números em agosto. A média móvel é a soma dos casos registrados
nos últimos sete dias divididos por
sete. Esse tipo de análise evita as
variações nos registros diários que
ocorrem, por exemplo, nos fins de
semana, quando os números caem.
Os dados fazem parte do projeto Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e
mostram que a subida da curva de
casos novos ocorreu de forma
muito mais rápida do que a queda
nos registros, considerando números do Brasil inteiro. O país permanece estável em um patamar alto
de novos casos por dia.
O pico ocorreu no dia 28 de
julho, com 47.514,57 registros
na média móvel de sete dias. O
pico anterior havia sido em 2 de
julho, com 38.270,43 casos, seguido de uma queda suave até o
dia 20 de julho, para 33.326,14
registros, e uma elevação acentuada até o dia 28.
No mês de agosto, os registros
de casos novos caíram lentamente
na média móvel até o dia 18, com
42.824,71, seguido de uma queda
considerável ate o dia 21, para
36.797 casos. Depois se manteve
nesse patamar até o dia 6 de setembro, quando houve nova queda
acentuada, registrando no dia 10 de
setembro 27.731,14 novos casos
na média móvel. A curva volta a subir até o dia 16, com 31.374,86 novos casos, e se mantém nesse patamar até a última divulgação, feita
na noite de segunda-feira, (21),
quando a média móvel de sete dias
registrou 29.787 casos novos.

A curva de óbitos apresenta
uma dinâmica um pouco diferente
da de casos, se mantendo no patamar próximo ao pico entre 24 de
maio, com 950,71 novas mortes na
média móvel de sete dias, e 22 de
agosto, com 1.002 óbitos. Os picos ocorreram nos dias 8 de junho
(1.041,14), 16 de julho (1.079,29)
e 25 de julho, quando a média móvel registrou 1.095,14 novos óbitos por covid-19 no Brasil.
A queda na curva a partir de 22
de agosto se manteve até o dia 8 de
setembro, quando foram registradas 688 mortes na média móvel
de sete dias. Depois manteve alta
até o dia 15, quando registrou
814,57 óbitos, seguida de uma
leve tendência de queda, com o
registro de 744,43 ontem.
Os dados da Fiocruz divergem um pouco dos divulgados
pelo Ministério da Saúde, pois
utilizam fontes diferentes. Os
números de ontem somam
4.558.068 casos e 137.272 óbitos segundo o painel do ministério e 4.562.111 casos e 137.415
óbitos pelos dados da Fiocruz.
Entre os estados e regiões do
país, a dinâmica da curva de novos
casos e de novos óbitos segundo a
média móvel de sete dias da Fiocruz é bastante diferenciada. São
Paulo, o estado mais populoso do
país, é também o que registra mais
casos e óbitos.
São Paulo registrou tendência
de alta até 25 de junho, quando chegou a 7.994,14 novos casos de covid-19 na média móvel, e se manteve nesse patamar até 16 de julho.
Seguiu-se uma queda até o dia 21,
com 5.151,71, e depois uma alta
acentuada até o dia 28 de julho,
com pico de 11.298 novos casos
no dia 31 de julho. A partir de 17
de agosto iniciou-se a descida,
registrando 7.119,71 no dia 21 de

agosto e 5.219,29 em 13 de setembro. Ontem, a média móvel de São
Paulo registrou 6.283,29 casos
novos.
Nos óbitos, o São Paulo atingiu o patamar de pico no dia 20 de
junho e se manteve na faixa entre
230 e 270 mortes por dia na média móvel até 20 de agosto. No dia
8 de setembro foram 150,71 mortes e ontem 191,71.
No Rio de Janeiro, o patamar
de alta nos casos pela média móvel começa em 22 de maio, com
pico de 2.654,29 no dia 25 de junho. Depois a curva desce até
826,71 no dia 17 de julho e volta a
subir até 3.009 no dia 25 de julho.
Novo pico de alta ocorre no dia 22
de agosto (2.835,71) e a queda
ocorre até o dia 10 de setembro
(648,86). Ontem foram 1.319,29
novos casos.
Os óbitos no Rio de Janeiro tiveram um pico mais concentrado
entre os dias 22 de maio e 8 de junho, acima de 170 mortes diárias,
com pico no dia 4 de junho, quando foram 210,14 mortes na média
móvel de sete dias. A curva tem altas e baixas, se mantendo abaixo de
130 óbitos desde o dia 3 de julho,
com picos de baixa nos dias 12 de
agosto (62,86) e 14 de setembro
(58,57). Na segunda-feira, o estado registrou 103,43 óbitos na média móvel.
No Distrito Federal (DF), o
patamar de casos novos se manteve acima de 1.300 entre 19 de junho e 2 de setembro, com pico de
1.978,57 no dia 30 de junho e de
2.092,86 em 28 de julho. A curva
tende a descer a partir de 28 de
agosto e chegou a 947,57 novos
casos ontem. Nos óbitos, a curva
do DF teve ascensão suave e pico
no dia 21 de agosto, quando foram
registradas 43,86 mortes na média
móvel de sete dias. A tendência de

queda se mantém deste então e
ontem foram 23,86 óbitos.
O Amazonas registrou o pico
de casos no dia 29 de maio, com
1.695,86 novos casos na média
móvel. Desde então, o estado vem
registrando queda suave na curva,
chegando ao mínimo de 448,57 em
10 de setembro e 644,71 ontem.
Nos óbitos, o pico ocorreu no dia
9 de maio, com 65,86 mortes na
média móvel, ficando no patamar
acima de 40 até 1º de junho. Entre
2 e 7 de setembro houve uma alta
para perto de 30 óbitos por dia na
média móvel e ontem foram 9,43.
Na Bahia, a alta começa em 28
de junho e chega ao pico de
3.698,86 no dia 3 de julho, se
mantendo acima de 2.200 até o
dia 4 de setembro. Ontem o estado registrou 1.823 novos casos de covid-19 na média móvel
de sete dias. Nos óbitos, a Bahia
chegou ao faixa de 50 mortes por
dia em 25 de junho e se manteve
com tendência de alta até o pico
de 72,43 em 19 de agosto. Depois seguiu uma queda até o dia
10 de setembro, quando o estado
registrou 38,43 mortes e ontem
foram 44,86.
No Rio Grande do Sul a tendência de alta permanece, com a
curva ainda ascendente. Os picos
de alta foram em 14 de agosto
(2.302,29) e em 6 de setembro
(2.776) e os de baixa ocorreram
nos dias 21 de agosto (1.313.29)
e 13 de setembro (1.855,57). Na
segunda-feira, foram registrados
2.491,71 casos novos. O estado
permanece no acima de 45 mortes pelo novo coronavírus na média móvel desde 23 de julho e
chegou ao pico de 59,86 no dia 4
de agosto. Apenas o dia 8 de setembro ficou abaixo, com 42,71,
e ontem foram 47 mortes. (Agência Brasil)

Poupatempo realiza mais de
1,3 milhão de atendimentos
Desde a reabertura gradual
das unidades, iniciada em 19 de
agosto, e o retorno do atendimento presencial ao público, o
Poupatempo realizou mais de 1,3
milhão de serviços, sendo 83%
deles de forma online, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br e
aplicativo Poupatempo Digital.
Atualmente, 62 dos 75 postos do programa em todo o Estado já estão em pleno funcionamento. Nesta semana, outros 12
retomam as atividades presenciais, mediante agendamento de
data e horário.
Dos mais de 1,3 milhão de
atendimentos no primeiro mês de
reabertura, 250 mil foram realizados de forma presencial. Entre os

serviços mais procurados no período, estão os relacionados a RG,
com 105 mil solicitações, e os de
primeira via e renovação de CNH,
com mais de 40 mil pedidos.
Para evitar aglomeração, seguindo as diretrizes do Plano São
Paulo, o Poupatempo reduziu a
capacidade de atendimento a
30%, priorizando serviços que
necessitam da presença do cidadão para ser concluído.
De acordo com o diretor da
Prodesp, Murilo Macedo, a empresa de Tecnologia do Governo
de São Paulo trabalha para oferecer cada vez mais serviços e
comodidade aos cidadãos. “Tanto o portal quanto o aplicativo
Poupatempo Digital estão sendo

ampliados para que a população
possa realizar consultas e atendimentos online, com a mesma
qualidade e eficiência, mas sem
a necessidade de deslocamento
ao posto”, afirma Macedo.
Entre as opções disponíveis
nos canais digitais do Poupatempo, estão solicitação da segunda
via e renovação simplificada da
CNH, Certidão de Prontuário,
consulta de pontuação, licenciamento de veículos (CRLV), IPVA,
emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho,
consulta ao saldo da Nota Fiscal
Paulista, atendimentos da Sabesp, CDHU e da Secretaria da
Educação, por exemplo.

Para ser atendido de forma
presencial é necessário agendamento, que pode ser feito pelo
site e app Poupatempo Digital.
Além disso, diversas medidas de
prevenção devem ser seguidas,
como o uso de máscaras, controle
de acesso, medição de temperatura, higienização das mãos com
álcool em gel e dos calçados com
tapete sanitizante. A manutenção
do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.
Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultados
no
site
www.poupatempo.sp.gov.br.
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Conab avalia que Brasil terá segunda
maior safra de café em 2020
O 3º Levantamento da Safra
2020 de Café, divulgado na terça-feira, (22), em Brasília, pela
Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), foi estimado
em 61,6 milhões de sacas beneficiadas, de 60 quilos, dos tipos
arábica e conilon, o que representa aumento de 25% em relação ao ano passado.
Segundo a Conab, será a segunda maior safra brasileira de
todos os tempos, atrás apenas da
colheita de 2018, quando a produção chegou a 61,7 milhões e
a de arábica, a 47,5 milhões de
sacas. A área total é estimada em
2,2 milhões de hectares.
Enquanto a produção de café
conilon enfrentou condições
climáticas desfavoráveis no Espírito Santo, durante a fase de

floração da cultura, o que determinou a queda de 5,1% na produção nacional, prevista em 14,3
milhões de sacas, o grande destaque desta safra é o café arábica, com produção estimada em
47,4 milhões de sacas.
Nesse caso, o crescimento
será de 38,1% na comparação
com 2019. A marca é próxima
ao recorde de 47,5 milhões de
sacas alcançado na bienalidade
positiva anterior (2018). Neste
ano, o clima foi favorável nas
fases de floração e frutificação.
Produtores
Minas é o maior produtor de
café do país e deve colher 33,5
milhões de sacas, 36,3% a mais
que no ano passado, sendo
99,1% de arábica e 0,9% de co-

nilon. Para o Espírito Santo,
maior produtor nacional de conillon, a estimativa é de 13,6
milhões de sacas, com aumento
de 49,1% para o café arábica (4,5
milhões de sacas).
São Paulo deve colher 6,2
milhões de sacas de arábica e
a Bahia, 4,1 milhões, com expansão de área em produção,
áreas irrigadas e clima mais
favorável. Nos outros estados,
como Rondônia, a previsão é
de 2,4 milhões de sacas de conilon, enquanto no Paraná, de
937,6 mil sacas de arábica.
Das lavouras do estado do Rio
de Janeiro devem sair 346 mil
sacas de arábica; de Goiás,
240,5 mil sacas também de
arábica e, de Mato Grosso,
158,4 mil sacas de conilon.

Queda nas exportações
O dólar em alta elevou os
preços do café mesmo nesta safra de bienalidade positiva. Segundo a Conab, as exportações,
no entanto, estão ligeiramente
menores que as do ano passado.
Em agosto de 2020, o Brasil
exportou 3,3 milhões de sacas
de café, receita de R$ 2,1 bi. A
marca representa uma queda de
3,3% em volume, mas aumento
de 25% em reais em relação a
agosto de 2019.
O total de café exportado de
janeiro a agosto de 2020 foi de
26,4 milhões de sacas, volume
3,0% menor que no mesmo período de 2019.O cenário de preços elevados motivou o produtor
a vender boa parte da safra antecipadamente. (Agência Brasil)

Atividade industrial segue em
recuperação com alta do emprego
A atividade industrial continua em recuperação e já se encontra no patamar pré-crise, de
acordo com a Sondagem Industrial, divulgada na terça-feira,
(22) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) alcançou
71%, 2 pontos percentuais
acima do apurado em agosto
de 2019 e 4 pontos percentuais a mais na comparação com
julho. É o maior percentual
para o mês desde de 2014,
quando o UCI ficou em 72%.
O indicador de UCI efetiva em relação ao usual - aumentou
3,6 pontos de julho para agosto e ficou em 47,7 pontos. O
índice ficou acima do registrado em agosto de 2019
(44,1) e próximo à linha divisória de 50 pontos. Isso
significa que a atividade está
no nível usual para o mês.
Esse indicador procura medir o quão a atividade industrial está aquecida. Valores
abaixo de 50 pontos indicam
atividade desaquecida.
“Na esteira dessa recuperação, o otimismo do empresário
também continuou aumentando,
impulsionado tanto pela recupe-

ração da economia, como pelo
início do período de fim de ano,
sazonalmente mais favorável à
produção industrial”, diz a sondagem.
O índice de evolução da
produção alcançou 58,7 pontos em agosto, no terceiro
mês seguido de alta. O índice
é próximo ao registrado no
mês anterior (0,7 ponto inferior). Resultados acima da linha divisória de 50 pontos indicam crescimento com relação ao mês anterior. Quanto
mais distante da linha de 50
pontos, mais forte e disseminada entre as empresas industriais é a alta da produção.
De acordo com a CNI, mesmo com meses de crescimento
da produção, os estoques seguem em queda e em nível abaixo do planejado. O índice de evolução do nível de estoques registrou 46,3 pontos em agosto.
Desde abril, os estoques vêm registrando queda.
O índice de estoque efetivo
em relação ao planejado ficou
abaixo da linha divisória de 50
pontos (45,2 pontos), indicando
que os estoques seguiram inferiores ao esperado pelos empresários industriais.

Emprego
O índice de evolução do número de empregados atingiu
53,8 pontos em agosto. “O índice já havia superado a linha divisória de 50 pontos em julho (índice de 50,9 pontos) mas, ao se
afastar da linha, revela maior disseminação do movimento de aumento do emprego”, diz a CNI.
O indicador de agosto é o
maior da série histórica mensal,
iniciada em janeiro de 2011. “É
preciso levar em consideração,
contudo, que o emprego estava
em nível muito baixo. Em abril,
o índice havia mostrado forte
queda do número de empregados, ao registrar 38,2 pontos”,
ponderou.
Expectativas
De acordo com a Sondagem,
todos os índices de expectativa
mantiveram-se em crescimento
na pesquisa realizada neste mês.
“O otimismo do empresário vem
sendo impulsionado tanto pela
recuperação da economia, como
pelo início do período sazonalmente mais favorável à produção
industrial”, diz a CNI.
O índice de expectativa para
a demanda em setembro aumentou 1,7 ponto, em relação a

agosto, para 63,1 pontos, o melhor resultado para o índice em
mais de 10 anos. O índice de
expectativa de compras de matérias-primas aumentou 1,9 ponto para 60,6 pontos. A última vez
que o índice havia superado 60
pontos foi em agosto de 2010.
Já o índice de expectativa de
número de empregados foi de
54,8 pontos, o maior desde abril
de 2011. A expectativa de exportação aumentou 3 pontos e atingiu 55,4 pontos.
O indicador de intenção de
investimento cresceu pelo quinto mês consecutivo e atingiu
55,3 pontos, avanço de 4,3 pontos frente a agosto. Desde maio,
o indicador acumula crescimento de 18,6 pontos.
“Apesar de o indicador ainda
não ter retomado o nível de fevereiro, de 58,7 pontos, o resultado atual é maior do que a média histórica do indicador, de
49,5 pontos, e do registrado em
setembro de 2019, 53,5 pontos”, diz a sondagem.
O índice de número de empregados passou de 53,5 pontos,
em agosto, para 54,8 pontos,
neste mês. Em setembro de
2019, estava em 50,7 pontos.
(Agência Brasil)

Indicadores recentes sugerem recuperação
parcial da economia, diz BC
A economia brasileira apresenta recuperação parcial, assim
como ocorre em outros países.
A avaliação é do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), na ata da última
reunião, divulgada na terça-feira,
(22). No último dia 16, o Copom
decidiu manter a taxa básica de
juros, a Selic, em 2% ao ano.
“Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores
recentes sugerem uma recuperação parcial, com padrão similar à que ocorre em outras economias, onde os setores mais
diretamente afetados pelo distanciamento social permanecem
deprimidos”, diz o Copom.
Para o Copom, os programas
governamentais de recomposição de renda, como o auxílio
emergencial, “têm permitido
uma retomada relativamente forte do consumo de bens duráveis
e do investimento”. “Contudo,
várias atividades do setor de serviços, sobretudo aquelas mais
diretamente afetadas pelo distanciamento social, permanecem bastante deprimidas. Prospectivamente, a pouca previsibilidade associada à evolução da
pandemia e à necessária redução
nos auxílios emergenciais a partir do final desse ano aumentam
a incerteza sobre a velocidade de

retomada da atividade econômica. O comitê ponderou que esta
imprevisibilidade e os riscos
associados à evolução da pandemia podem implicar um cenário
doméstico caracterizado por
uma retomada ainda mais gradual da economia”, avalia.
Inflação
Na ata, o Copom ressalta que
a inflação ao consumidor deve
se elevar no curto prazo. “Contribuem para esse movimento a
alta temporária nos preços dos
alimentos e a normalização parcial do preço de alguns serviços
em um contexto de recuperação
dos índices de mobilidade e do
nível de atividade. Os preços administrados devem apresentar
variação contida, destacando-se o
recuo nas tarifas de plano de saúde em setembro e a queda projetada para o preço da gasolina a
partir de outubro”, diz o Copom.
Em agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) ficou em 0,24%,
a maior taxa para o mês desde
2016 (0,44%). O IPCA acumulou taxas de inflação de 0,70%
no ano e de 2,44% em 12 meses. Em agosto, a inflação foi
influenciada principalmente
pelo aumento do custo dos
transportes (0,82%) e dos ali-

mentos (0,78%).
Na ata, há dois cenários com
projeções para a inflação neste
ano. No primeiro cenário, a inflação termina 2020 em 2,1%,
sobe para 2,9% em 2021 e chega a 3,3% em 2022. As projeções para a inflação de preços
administrados são 0% em 2020,
4,3% em 2021 e 3,7% em 2022.
Nesse cenário, a taxa de câmbio
fica constante em R$ 5,30 e a
Selic encerra 2020 em 2% ao
ano, se eleva para 2,5% ao ano
em 2021 e 4,5% ao ano em
2022 (de acordo com a pesquisa do BC ao mercado financeiro
para a taxa básica).
No cenário com taxa de juros constante a 2% ao ano e taxa
de câmbio constante a R$5,30,
as projeções de inflação ficam
em 2,1% em 2020, 3% em
2021 e 3,8% em 2022. Nesse
cenário, as projeções para a inflação de preços administrados
são 0% para 2020, 4,3% para
2021 e 3,9% para 2022.
As estimativas para 2020 estão abaixo do piso da meta de
inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta,
definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4% em
2020, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja, o

limite inferior é 2,5% e o superior, 5,5%.
Para 2021, a meta é 3,75%,
para 2022, 3,50%, e para 2023,
3,25%, com intervalo de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo em cada ano.
Taxa de juros
O comitê reconhece que
pode haver necessidade de reduções na taxa básica de juros, a
Selic, mas por “questões prudenciais e de estabilidade financeira”, se houver mais cortes, serão pequenos e de graduais. “O
Copom entende que a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente elevado [taxa
Selic baixa], mas reconhece que,
devido a questões prudenciais e
de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se
houver, deve ser pequeno. Consequentemente, eventuais ajustes futuros no atual grau de estímulo ocorreriam com gradualismo adicional e dependerão da
percepção sobre a trajetória fiscal [contas públicas sob controle], assim como de novas informações que alterem a atual avaliação do Copom sobre a inflação prospectiva”, diz o Copom.
(Agência Brasil)

Brasileiros acreditam que inflação
ficará em 4,7% em 12 meses
Os consumidores brasileiros acreditam que a taxa de inflação ficará acumulada em
4,7% nos próximos 12 meses.
A taxa da expectativa mediana
de inflação dos consumidores
brasileiros é 0,4 ponto percentual superior à registrada
em agosto, encerrando a tendência de queda iniciada em

maio deste ano.
A pesquisa é feita com base
na opinião de consumidores que
respondem à seguinte pergunta:
Na sua opinião, de quanto será a
inflação brasileira nos próximos
12 meses?
“Após atingir o menor valor
da série no mês anterior, a expectativa de inflação mediana

dos consumidores voltou a subir em setembro em todas as
faixas de renda. Apesar da estabilidade dos preços de alguns bens e serviços, o aumento persistente dos itens
de alimentação no domicílio
pode estar influenciando as expectativas principalmente nos
consumidores de renda mais bai-

xa. Para os próximos meses, é
possível que a mediana se distancie cada vez mais do mínimo,
considerando as constantes revisões nas projeções de mercado e a possibilidade dos preços
dos alimentos seguirem pressionados”, afirma a economista da
FGV Renata de Mello Franco.
(Agência Brasil)
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Secretário-geral da
ONU pede acordo
global contra
desigualdades
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
António Guterres, pediu na terça-feira, (22) no discurso de inauguração da 75ª Assembleia Geral por um cessar-fogo global até
o final de 2020. Em um salão praticamente vazio, com apenas
10% dos mais de 2 mil assentos ocupados, Guterres foi enfático
ao dizer que ainda há “desafios por vir” e que, em um mundo
interconectado, “solidariedade é interesse em si mesmo.”
Guterres afirmou que a pandemia expôs fragilidades e desigualdades pelo mundo. O secretário-geral propôs, como já havia
feito em março - início da pandemia -, que haja “um fim na doença da guerra para que possamos lutar contra a doença que devasta
nosso planeta.”
António Guterres fez ainda um apelo contra o que chamou de
uma nova guerra fria. “Nosso planeta não pode bancar um futuro
onde as duas maiores economias dividiram o globo, cada uma com
suas próprias regras financeiras e de comércio, com capacidades
de internet e inteligência artificial diferentes”, ponderou.
Violência contra mulher
Guterres afirmou que deve haver um esforço conjunto, em
escala global, para cessar crescentes violações de direitos contra meninas e mulheres. “Existe uma guerra secreta contra as
mulheres. Prevenir e terminar [o conflito] requer a mesma quantidade de recursos e compromissos investidos em outras formas
de guerra.”
Contratos sociais
O representante da ONU solicitou que haja um novo “contrato global”, de vários termos, que dê fim ao racismo, à exclusão,
à descriminação e estabeleça o acesso universal à saúde. Segundo Guterres, um projeto de “renda básica universal” também deve
estar no centro dos interesses da comunidade global.
Emissões de carbono
Sobre o clima e o meio ambiente, pautas recorrentes e estratégicas da ONU, o secretário-geral solicitou que todos os países-membros zerem as emissões de carbono até 2050. O secretário informou que o novo “contrato global” proposto pelo órgão também vai tratar da distribuição igualitária do poder, riquezas e oportunidades.
Vacinas nacionais
Como alerta, Guterres informou que há conhecimento de
países que estão fazendo negociações bilaterais sobre o desenvolvimento de vacinas em prol exclusivamente de suas próprias
populações. “Nenhum de nós está seguro enquanto todos não
estiverem seguros”, afirmou. “Devemos assegurar que o mundo
em desenvolvimento não caia na ruína financeira, pobreza crescente e crise de débito. Precisamos de compromisso coletivo
nessa queda vertiginosa”, argumentou. (Agência Brasil)

Caixa paga auxílio
residual para
beneficiários do
Bolsa Família
A Caixa realizou na terça-feira, (22) o pagamento de R$
428,7 milhões da primeira parcela do auxílio emergencial residual para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS (Número de Identificação Social) 4. Ao todo, mais de
12,6 milhões de famílias cadastradas no programa foram consideradas elegíveis e serão beneficiadas. No total, a Caixa disponibilizará R$ 4,3 bilhões para mais
de 16,3 milhões de pessoas.
O pagamento do benefício
obedece ao calendário habitual
do Bolsa Família. O recebimento do auxílio emergencial é da
mesma forma que o benefício
regular, utilizando o cartão nos
canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na
conta Caixa Fácil.
Para o pagamento do auxílio
emergencial residual, os beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade
realizada pelo Ministério da Cidadania – conforme Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020 – e recebem o valor do Programa Bolsa Família
complementado pela extensão
do auxílio emergencial, chegando até R$ 300 ou até R$ 600, no
caso de mulher provedora de família monoparental.
Se o valor do Bolsa Família
for igual ou maior que R$ 300
ou R$ 600, o beneficiário rece-

berá o valor do Bolsa.
A partir de terça-feira, 3,6
milhões de beneficiários do auxílio emergencial nascidos em
fevereiro podem sacar ou transferir os recursos da poupança
social digital. Esses beneficiários não recebem o Bolsa Família.
Neste caso, o auxílio emergencial é pago de acordo com
calendários de crédito em poupança social digital e de liberação para saques e transferências, considerando o mês de nascimento. Foram creditados R$
2,3 bilhões para esse público no
Ciclo 2 de pagamentos do auxílio emergencial.
Saiba como realizar o saque
em espécie: é preciso fazer o
login no aplicativo Caixa Tem,
selecionar a opção “saque sem
cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve
inserir a senha para visualizar o
código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.
O código deve ser utilizado nos
caixas eletrônicos da Caixa, nas
unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas,
Correspondentes Caixa Aqui ou
nas agências. A Caixa informou
que não é preciso madrugar nas
filas à espera de atendimento.
Todas as pessoas que comparecerem, de segunda a sexta, das
8h às 13h, serão atendidas no
mesmo dia. (Agência Brasil)
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Dia Mundial sem Carro chama
atenção para bicicleta como alternativa
Após seis meses, plenário do
Senado reabre "em caráter
experimental"
Após cerca de seis meses
vazio, o plenário do Senado
voltou a receber senadores
para discussão e votação de
matérias na tarde de terça-feira, (22). É a primeira sessão semipresencial no plenário do
Senado. Dessa forma, os senadores que, por algum motivo,
não puderam estar no plenário, continuam utilizando o sistema de deliberação remota
para votar. Na abertura da sessão, o presidente da Casa, Davi
Alcolumbre, destacou os cuidados tomados pelo Senado
na reabertura do espaço.
“Nesta semana, em caráter
experimental, o Senado volta a
deliberar presencialmente em
Brasília, com todos as precauções necessárias à preservação da saúde de seus membros
e servidores”, disse Alcolumbre. “Como podem ver, todas
as providências foram adotadas para garantir a segurança
dos senadores e das equipes
do Senado, minimizando tanto
quanto possível o risco de
contaminação, mas garantindo
aos senadores o direito de se
manifestarem e deliberar”,
acrescentou.
O plenário foi reaberto para
votação de autoridades. A
aprovação de embaixadores e
membros de órgãos do Judiciário precisa acontecer presencialmente, com voto secreto e
verificação de biometria. Assim, os senadores que participam da sessão ainda por meio
remoto, não poderão votar, a
menos que se desloquem ao
Congresso. Foram dispostos
totens eletrônicos na entrada
do Congresso e na garagem do
Senado, para votação em formato drive-thru.
Senadores utilizam sistema
drive-thru para votação na Comissão de Relações Exteriores.

Senadores utilizam sistema
drive-thru para votação na Comissão de Relações Exteriores
- Pedro França/Agência Senado
Durante seu discurso na
abertura da sessão, Alcolumbre citou números da Casa durante as sessões remotas. Foram, segundo ele, 55 sessões
e 129 proposições debatidas,
incluindo três propostas de
emenda à Constituição e quase 40 medidas provisórias e
quase cem projetos de lei. As
sessões do Congresso Nacional tiveram 38 assuntos votados, entre projetos e vetos presidenciais.
“O Senado da República
foi o primeiro parlamento do
mundo a realizar deliberações
100% remotas, seguras e com
transparência. E é um êxito que
merece ser registrado, mas que
também demonstra o tamanho
das dificuldades que assolaram o Brasil e o mundo nessa
pandemia. Centenas de milhares morreram no Brasil, milhões no mundo”, disse Alcolumbre. Vale lembrar que milhares continuam morrendo no
país. Só na semana passada
foram registradas 4.907 mortes,
entre os dias 14 e 19/09, segundo levantamento do Ministério da Saúde.
A Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) reabriu os
trabalhos semipresenciais na
manhã de hoje. Os senadores
da comissão aprovaram três
nomes para o Superior Tribunal Militar (STM). Os nomes
do tenente-brigadeiro do ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira e dos almirantes de esquadra Leonardo Puntel e Celso
Luiz Nazareth passaram por
sabatina antes da aprovação.
Agora, as indicações seguem
para o plenário.

Na terça-feira, (22) foi comemorado o Dia Mundial Sem Carro. A data é usada por entidades
envolvidas com o debate sobre
mobilidade urbana para chamar a
atenção para alternativas a veículos individuais motorizados,
como a bicicleta.
Este é o meio de transporte
de Marcelo Santos. Aposentado,
ele se desloca pedalando e tem
um projeto com alunos de jornalismo da Universidade Federal
Fluminense sobre o tema. Até se
aposentar, ia da casa para o trabalho em um trajeto de 14 quilômetros diários de pedalada.
“Eu usava transporte público, mas encontrava dificuldade.
Andei muito de bicicleta até meus
26 anos e voltei a andar há quatro anos. A opção foi por achar
mais fácil me movimentar entre
meu trabalho e minha casa sem
transtorno de engarrafamento e
outros obstáculos”, conta.
Não há dados muito consolidados sobre a realidade de pessoas como Marcelo no Brasil. De
acordo com o relatório mais atual
sobre os ciclistas, denominada
Perfil do Ciclista 2018, da Parceria Nacional pela Mobilidade por
Bicicleta, 75,8% utilizavam o meio
de transporte para ir ao trabalho,
61,9% para o lazer, 55,7% para
fazer compras e 25,4% para ir à
faculdade.
Dos ouvidos, 82,5% pedalavam mais de cinco vezes por semana, 59% usavam há mais de
cinco anos, 55% levavam entre
10 minutos e 30 minutos em suas
viagens, 40,3% têm renda entre 1

e 2 salários e 25.7% têm entre 25
e 34 anos de idade.
As principais motivações
para pedalar são rapidez e praticidade (34,8%), saúde (25,8%)
e custo (22%). Os principais
problemas enfrentados são segurança no trânsito (40,8%), a
infraestrutura (37,9%), segurança pública (7,9%) e sinalização
(6,9%).
A diretora-presidente da
União de Ciclistas do Brasil,
Ana Carboni, destaca que apesar da presença quantitativa
das bicicletas no país, ela ainda
é pouco valorizada como meio
de transporte tanto entre as
pessoas quanto no planejamento das cidades e das estruturas
de mobilidade.
“A frota de bicicleta é maior
do que a de automóveis. Contudo, o Brasil continua priorizando
os veículos individuais motorizados. 80% da infraestrutura viária
nas cidades é dedicada ao carro
e à moto, que transporta menos
de 30% da população. Existe um
desequilíbrio muito grande. A
maioria das pessoas se locomove a pé, de bicicleta ou de transporte público”, pondera.
Ana Carboni defende que é
preciso repensar as cidades considerando novos modelos de
mobilidade. A dificuldade posta
nas distâncias de grandes centros urbanos está diretamente
relacionada às desigualdades e
como elas se colocam nos territórios. Mas ela acredita que as
duas rodas podem ser uma alternativa real, não somente sozinhas

como em combinação com outros
modais, como metrô.
“A bicicleta tem potencial de
intermodalidade, mas o transporte público precisa melhorar. Precisa haver investimento em infraestrutura, em bicicletários, bicicletas compartilhadas, e a bicicleta pode ser usada como primeira
ou última perna”, defende. Ela cita
como exemplo a cidade de Fortaleza, onde é possível usar o bilhete de ônibus para pegar bicicletas compartilhadas e fazer parte do trajeto.
Ciclismo e pandemia
A União dos Ciclistas do Brasil lançou um documento com
sugestões de adaptação das vias
e estruturas de mobilidade no
contexto da pandemia. Como o
transporte público se tornou um
vetor de transmissão do vírus e
parte expressiva da população
não conta com a possibilidade
do transporte por carro, as bicicletas se tornaram uma alternativa de mobilidade.
As bicicletas também passam
a ser empregadas crescentemente na logística. Os entregadores
de aplicativo são um exemplo
dessa tendência e forma de deslocamento.
“O transporte por bicicleta
não polui o ar, evita contato físico direto e promove saúde e bemestar. Além dos benefícios ambientais, há também benefícios socioeconômicos: trata-se de um
veículo de baixo custo e acessível, sendo a ciclomobilidade a
aposta de muitos países para re-

cuperar a economia”, defendem
os autores.
Uma série de cidades em
todo o mundo, como Berlim (Alemanha), Bogotá (Colômbia) e
Vancouver (Canadá) adotaram
medidas emergenciais, como a
construção de ciclovias temporárias (com sinalização ou com
reserva de faixas com cones, por
exemplo).
A construção dessas ciclofaixas pode ser feita a baixo
custo, com sinalização. O documento sugere cores como
amarelo e vermelho para remeter ao sinal de alerta e trazer
maior contraste com o pavimento. São sugeridas também barreiras móveis para reforçar a
demarcação e evitar acidentes
causados por motoristas.
Outra alternativa é a ampliação de espaços para pessoas. Em
Brasília, isso foi feito na pandemia em algumas vias. Mas, de
acordo com os autores, ainda de
forma limitada por ocorrer em alguns dias. Eles advogam pelo uso
deste recurso de forma mais perene, com o objetivo de incentivar o deslocamento ativo.
Marcelo Santos destaca que
várias cidades estão vendo o
novo normal com a necessidade
de incentivar a mobilidade ativa. “Sabe-se que no Brasil 70%
das viagens são de no máximo
8 km, é uma distância viável para
qualquer um pedalar. O desafio
maior é da sociedade entender
que esse é um momento de retornar diferentes”, opina.
(Agência Brasil)

Caça Gripen da Força Aérea Brasileira
comprado na Suécia chega a SC
O primeiro avião caça F-39
Gripen, produzido na Suécia
para a Força Aérea Brasileira,
foi transportado na madrugada de terça-feira, (22) por via
terrestre entre o porto e o aeroporto da cidade de Navegantes, em Santa Catarina. A
aeronave veio da Suécia de
navio e foi desembarcada no
Porto de Navegantes (SC) no
domingo (20). O processo foi

divulgado em vídeo pelas redes sociais da fabricante
Saab.
O Brasil recebeu o caça da
Saab em uma cerimônia realizada em 10 de setembro do
ano passado, na cidade de
Linköping, na Suécia. O contrato assinado em 2014 pôs
fim a um processo de escolha
que considerou também a
compra de caças de produção

americana e francesa. A escolha da fabricante sueca levou
em conta o programa de transferência de tecnologia, que
permitirá a montagem das demais aeronaves em território
brasileiro.
Ao todo, 36 caças gripen
foram comprados por 39,3 bilhões de coroas suecas, valor que equivale atualmente a
quase R$ 24 bilhões.

O programa de transferência de tecnologia incluiu o
treinamento de mais de 350
brasileiros e a criação do
Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen junto à
unidade da Embraer de Gavião
Peixoto. No centro, engenheiros brasileiros e suecos trabalham conjuntamente para
desenvolver o projeto.
(Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
BIOMM S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 04.752.991/0001-10 - NIRE nº 31.300.016.510
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Biomm S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) para se reunirem no
dia 05 de outubro de 2020, às 10:00 horas, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada na
sede social da Companhia, situada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, Lote 15
DR3DUWH*OHED$OSKDYLOOH/DJRDGRV,QJOHVHV&(3D¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWH25'(0
'2',$'HOLEHUDUVREUH(i) a consignação do novo capital social da Companhia, aprovado e homologado na Reunião do
Conselho de Administração realizada em 25 de junho de 2020; (ii) a alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social,
GHPRGRDUHÀHWLURDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOEHPFRPRDFRQVROLGDomRGR(VWDWXWR6RFLDO(iii) a alteração do limite do
capital autorizado da Companhia; e (iv) a alteração do caputGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGHPRGRDUHÀHWLUDDOWHUDomR
do limite do capital autorizado da Companhia. Para a AGE, a Companhia não irá disponibilizar aos seus acionistas o
GLUHLWRGHYRWRSRUPHLRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD2VDFLRQLVWDVHQFRQWUDUmRWRGDVDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUD
melhor entendimento das matérias acima e para participação na AGE na Proposta da Administração que está no site da
Companhia (www.biomm.com) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
Nova Lima/MG, 19 de setembro de 2020.
Guilherme Caldas Emrich - Presidente do Conselho de Administração.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA BETA SECURITIZADORA S.A., A PARTIR DE 30/04/2019)
A ISEC SECURITIZADORA S.A. (sucessora por incorporação da Beta Securitizadora S.A., a partir de 30/04/19).
(“Securitizadora”), na qualidade de emissora dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 4ª Série da 2ª Emissão, e nos
termos da cláusula Décima do Termo de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Termo de Securitização”, respectivamente),
CONVOCA os Titulares dos CRI a participar de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI (“AGT”) que será realizada, em
Primeira Convocação, no dia 13 de outubro de 2020, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital e remoto,
através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM
625”), sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada titular de CRI devidamente habilitados nos termos desse
Edital, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Autorização para a Devedora promover junto à Prefeitura de São
Paulo, a atualização das Matriculas de nº 75.797, 26.931 e 97.810, autorizando a Securitizadora assinar todo e quaisquer
documentos relacionados a atualização, incluindo o requerimento de uniﬁcação de área; memorial de incorporação e
declarações previstas no artigo 32 da Lei 4591/64 e seguintes; minuta da convenção de condomínio e regulamento interno;
escritura de doação de calçada; croqui da doação de calçada; procuração por instrumento público para que a Devedora possa
eventualmente aprovar modiﬁcativos ao projeto, incorporação e especiﬁcação; todas as plantas necessárias à obtenção do
auto de conclusão de obra; Termo de Compromisso Ambiental; bem como todos os documentos e aprovações necessárias
perante todos e quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, tais como, SMT, CETESB, DEPAVE, SVMA; todos os
documentos e requerimentos perante o registro de imóveis competente; requerimento de averbação da construção, enﬁm,
tudo o que se ﬁzer necessário para os referidos procedimentos; (ii) a autorização à Securitizadora em conjunto com o Agente
Fiduciário a realizarem todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar
o deliberado no item (i) acima. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site
da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. Em razão dos impactos causados pela
pandemia de Covid-19 e, em conformidade com a Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada
de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma eletrônica, cujo acesso será disponibilizado pela Securitizadora
àqueles que enviarem um correio eletrônico para gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br com cópia para
spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, com os documentos de representação, até o horário da Assembleia. Por
documento de representação, consideramos o recebimento de cópia dos documentos de identiﬁcação com foto e assinatura
dos titulares de CRI, para os titulares de CRI pessoa física, ou os documentos que comprovem os regulares poderes de
representação concedidos àqueles que participarão em representando determinados titulares de CRI. Para ﬁns de veriﬁcação
da regular representação, serão aceitos como documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do
documento de identidade do titular de CRI, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de
identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre
a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social
ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular de CRI, e
copia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal; b) caso representado por procurador, cópia
digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem
como do documento de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com
ﬁrma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Informações Adicionais – Instrução de
Voto à Distância: (i) Os titulares de CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à Assembleia, por meio
do envio de procuração com orientação expressa de voto nos exatos termos da ordem do dia, em que o titular de CRI deverá
orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou abster-se quanto à matéria da ordem do
dia. Referida procuração deverá ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para gestao@isecbrasil.com.br e
juridico@isecbrasil.com.br com cópia para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, até o horário da Assembleia, e deverá
ser acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de
identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com ﬁrma reconhecida sobre
a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto recebidas regularmente por
e-mail, conforme os termos acima estipulados, serão computadas para ﬁns de apuração de quórum, o qual que levará
também em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia; (ii) Após o horário de início da Assembleia, os
Titulares de CRI que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão
proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo
para ﬁns de apuração de votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma eletrônica de realização
da Assembleia, o Titular de CRI poderá manifestar seu voto por correio eletrônico enviado para gestao@isecbrasil.com.br e
juridico@isecbrasil.com.br com cópia para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br. A Securitizadora e o Agente Fiduciário
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares de CRI no ínterim da presente convocação e da Assembleia
Geral. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo à eventuais documentos apresentados
durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A. - Sucessora por incorporação da Beta Securitizadora S.A., a partir de 30/04/2019

contato@jornalodiasp.com.br
Viaduto 9 de julho, 180
CEP: 01050-060

Santa Cruz Participações S/A - CNPJ n° 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 14/04/2020, às 10 horas. Arquivada na JUCESP sob nº 380.876/20-6, em 17/09/2020. Por unanimidade, os acionistas tomaram
as seguintes deliberações, de conformidade com a ordem do dia: Ordinária: 1. Aprovadas sem restrições as contas dos administradores e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019; 2. Registrar o lucro líquido do exercício de 2019, no valor de
R$ 257.593,18, sendo R$ 150.000,00 para distribuição de dividendos, e R$ 107.593,18 para a Reserva Estatutária; 3. Aprovada a 260ª
Reunião de Diretoria realizada em 21/01/2020 que deliberou sobre a distribuição dos dividendos, proporcionais à participação de cada
acionista no capital da companhia. Extraordinária: Elegeu para o triênio 2020/2023 os seguintes membros da Diretoria: Diretor Presidente:
Rodolfo de Almeida Prado; Diretor Superintendente: Álvaro Augusto Vidigal; e Diretores: Francisco Caiuby Vidigal e Roberto Caiuby Vidigal,
todos devidamente qualificados na Ata; 4. Alteração do endereço da sede social que no Estatuto Social da companhia terá a seguinte nova
redação: “Artigo 2º - A Sociedade é uma companhia fechada, com sede na Rua da Consolação, 1992 - 2º andar - conjunto 22 - Cerqueira
César - SP/SP, CEP 01302-001, podendo criar estabelecimentos, filiais, sucursais, agências e armazéns em qualquer localidade do país
e exterior”. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

JLR Brasil Investimentos Ltda - CNPJ: 32.832.053/0001-65 - NIRE: 35235454469
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 03.09.2020
Data, hora, local: 03.09.2020, 10h, Rua dos Pinheiros, 1.060, sala nº 101, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Carla Regina
Fernandez Florit, Secretário: Paulo Henrique de Arruda Feres Ribeiro. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações
aprovadas: (i) Redução do capital social em R$ 4.600.000,00, por ter sido constado que este é excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II, artigo 1.082, do Código Civil, que atualmente é de R$23.000.000,00, dividido em
23.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00, para R$18.400.000,00, dividido em 23.000.000 de quotas sociais, com valor nominal de R$ 0,80. (ii) Os sócios farão jus à restituição do valor integralizado, na proporção de suas participações, bem como
serão dispensadas as prestações ainda devidas, conforme segue: (a) O crédito no valor de R$ 2.492.528,29 que detém contra a sócia JLR Participações Eireli, equivalente a aproximadamente 2.492.529 quotas subscritas e não integralizadas, será extinto; (b) R$ 2.107.471,51 serão pagos à sócia JLR Participações Eireli, calculados com base no valor nominal de suas quotas e o percentual de redução do capital social; (c) R$ 0,20 serão pagos ao sócio Paulo Henrique de Arruda Feres Ribeiro, calculados com base no valor nominal de suas quotas e o percentual de redução do capital social; (iii) A formalização da redução do capital social pelo grupamento das 23.000.000 de quotas sociais - em razão da diminuição proporcional do valor nominal das quotas decorrente da redução de capital, na proporção de 1,25 quotas para 1 quota. Passa o capital social a ter
18.400.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00. (iv) Que a administradora tome todas as providências necessárias à efetivação da redução do capital, inclusive, mas não limitado a: (a) A elaboração da necessária alteração do Contrato Social, para
adequação da Cláusula 5ª, que deverá reﬂetir o valor do capital social reduzido, após o transcurso do prazo legal de 90 dias.
(b) O registro das publicações e desta ata, e demais documentos a ela relacionados, perante a JUCESP, no Registro Público de
Empresas Mercantis, após o transcurso do prazo legal de 90 dias. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.09.2020. Sócios: JLR Brasil Participações Eireli por Carla Regina Fernandez Florit; Paulo Henrique de Arruda Feres Ribeiro.
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Planner Holding Financeira S.A. - CNPJ nº 08.088.455/0001-12 - NIRE 35300331648
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 13.05.2020
Data, hora, local: 13.05.2020, às 10hs., Sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Artur Martins de Figueiredo. Secretária: Viviane Aparecida Rodrigues Afonso. Deliberações Aprovadas: 1. Eleição da diretoria, mantida a remuneração vigente: Diretores: Artur Martins de Figueiredo, administrador de empresas, RG nº 15.838.951-SSP, CPF nº 073.813.33880; Carlos Arnaldo Borges de Souza, empresário, RG nº 13.931.434-9-SSP, CPF nº 006.031.278-51; Maurício
Antonio Quadrado, empresário, RG nº 9.801.378-6-SSP, CPF nº 032.718.308-00. Claudio Henrique Sangar,
administrador de empresas, RG nº 15.483.841-SSP-SP e do CPF nº 030.084.068-31, todos brasileiros e residentes em
São Paulo/SP, o mandato se entenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2021 e declararam que não estão impedidos, de exercerem atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.05.2020. Acionistas:
CZ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; e Jaguar Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia. JUCESP nº 213.263/20-8 em 22.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - AAFIT/SP
CNPJ nº 47.468.376/0001-99
A Associação dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – AAFIT/SP,
nos termos do artigo 13 do seu Estatuto, estabelecida à Avenida Doutor Vieira de
Carvalho, 172, 5º andar, São Paulo/SP, convoca os associados para a Assembleia
Geral a ser realizada em sua sede, no dia 30 de setembro de 2020, às 11:30 em
primeira chamada e às 12:00 em segunda chamada com qualquer número de associados
presentes, com a seguinte pauta, relativamente à prestação anual de contas: ·
Apresentação das contas e relatório da diretoria; · Apresentação dos pareceres dos
Conselhos Fiscal e de Representantes; · Esclarecimento de dúvidas; · Deliberação a
respeito das contas apresentadas. São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Hélio Campos Freire - Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SINDICAT O DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDAF/SP
CNPJ nº 60.534.138/0001-00
O Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo – SINDAF/SP,
nos termos do artigo 12 do seu Estatuto, estabelecido à Avenida Doutor Vieira de
Carvalho, 172, 5º andar, São Paulo/SP, convoca os filiados para a Assembleia Geral
a ser realizada em sua sede, no dia 30 de setembro de 2020, às 11:30 em primeira
chamada e às 12:00 em segunda chamada com qualquer número de filiados presentes,
com a seguinte pauta, relativamente à prestação anual de contas: · Apresentação das
contas e relatório da diretoria; · Apresentação dos pareceres dos Conselhos Fiscal e
de Representantes; · Esclarecimento de dúvidas; · Deliberação a respeito das contas
apresentadas.São Paulo, 23 de setembro de 2020
Hélio Campos Freire - Presidente
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Citação - Prazo 20 dias Processo nº 1078293-02.2016.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de Direito da 30ª Vara Cível
- Foro Central Cível, na forma da Lei, Faz Saber a Gran Paris Padaria Confeitaria Eireli - Epp, CNPJ 18.659.190/0001-19, na pessoa
de seu representante legal, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma ação de Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 32.702,84 (22/07/2016), referente ao inadimplemento dos Acordos nºs 324/2014, 8979/2015,
8980/2015, 8981/2015, 8982/2015 e 8983/2015. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSª
ADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAª
HONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAª
EXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASª
EªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ª
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato
FORMULADASªPELAªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªB 22 e 23/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104915-26.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(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 Estação Central Promoções e Eventos Ltda, CNPJ 06.117.937/0001-28,
na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,
ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré ao pagamento de
R$72.216,09 (dez/2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de
fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua General Glicério, nº 11, Centro, Santo André/SP
(Parceiro 0010003607), bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando
DUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD&,7$d2SRU(GLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRV
20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
$UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLB 22 e 23/09

Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2020
Balanço Patrimonial
Nota
2019
2018
Ativo / Circulante
4.639.483 3.827.338
Equivalenrtes de Caixa
4
163.347
96.841
Clientes
5 2.426.143 2.283.895
Impostos a Recuperar
3.732
11.134
Outros Adiantamentos
27.177
270.674
Outras contas a receber
2.019.083 1.164.794
67.608
Não Circulante
Caução
67.608
Imobilizado
5.151.739 1.421.736
Investimentos
3.266.264
406.251
Desagio
343.828 (632.780)
Imobilizado Liquido
7
362.603
378.294
Intangível Liquido
8
2.980
28.572
Diferido
1.176.064 1.241.399
Total do Ativo
9.791.221 5.316.683
Passivo / Circulante
5.510.205 1.205.052
Fornecedores
9
411.447
501.278
Impostos, Taxas e Contribuições
749.228
88.998
Salários e Encargos a Pagar
82.487
79.102
Outras Obrigações
3.640.139
443.687
Provisões
626.904
91.986
Não Circulante
1.516.591 1.682.500
R8 Participações e Investimentos Ltda
182.000
300.000
Outras Obrigações
1.334.591 1.382.500
Patrimônio Líquido
2.764.426 2.429.132
Capital Social
10 1.301.438 1.057.678
Retenção de Lucros
5.306.934 3.809.528
Ações de tesouraria
- (2.438.074)
Reserva Ágio
(1.562.203)
Reserva Legal
116.521
(-) Lucros Distribuídos
(2.398.264)
Total do Passivo
9.791.221 5.316.683
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A COMUNE S.A é uma sociedade por
ações, com sede e foro na cidade São Paulo/SP, tendo como
objeto social agenciamento de publicidade, com início de atividades em 01/01/2010. 2. Base de preparação e apresentação
DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, bem
como os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Na elaboração das demonstrações contábeis e necessário realizar julgamentos e utilizar estimativas
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações.
As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas
na experiência histórica e em outros fatores considerados
relevantes, sendo revisadas continuamente. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes a
provisões necessárias para passivos contingentes, Provisões
para Créditos de Liquidação Duvidosa, seleção de vidas úteis
para ativo imobilizado e de sua recuperação nas operações
e pelo método de ajuste a valor presente, determinações de
provisões para Imposto de Renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação as estimativas.
A Administração continuará reavaliando os efeitos dos novos
pronunciamentos e as futuras regulamentações se forem aplicáveis para a preparação e apresentação para as demonstrações
lNANCEIRAS DA ENTIDADE lNDA EM  3. Sumário das
principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade
com o regime contábil de competência de exercícios. Uma receita
N»O ½ RECONHECIDA SE EXISTE UMA INCERTEZA SIGNIlCATIVA QUANTO
à sua realização. As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas gerais e os custos operacionais, incluindo
AAQUISI¼»OEMCOMPRAS 4)EFUN¼ÊESlNANCEIRASB Moeda funcional: A moeda funcional da sociedade é o Real, mesma moeda
DEPREPARA¼»OEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASC 
Disponibilidades e valores equivalentes: Caixa e equivalentes de
caixa são representados por dinheiro em caixa e os saldos em
CONTAMOVIMENTO SENDOESTESRECURSOSMANTIDOSCOMAlNALIDAde de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para
INVESTIMENTOSOUOUTROSlNS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»ORESgatáveis no prazo de 90 dias da data de balanço. d) Imobilizado:
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, menos
depreciação calculada pelo método linear às taxas mencionadas
na Nota 7 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado
dos bens. Os gastos com manutenção e reparos, que não aumenTAMSIGNIlCATIVAMENTEAVIDAËTILDOSBENS S»OCONTABILIZADOS
como despesa quando incorridos. Os gastos que aumentam signilCATIVAMENTEAVIDAËTILDASINSTALA¼ÊESEDOSEQUIPAMENTOSS»O
agregados ao valor do ativo imobilizado. e) Outros ativos circulantes e não circulantes: Outros ativos circulantes e não circulantes
são registrados pelo saber ou valores estimáveis acrescidos,

COMUNE S/A

C.N.P.J - 14.058.823/0001-82
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 (Em Reais)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Ações de Tesouraria Reserva de Ágio Reserva Legal Reserva de Lucros
Total
1.057.678
(240.000)
2.708.406 3.526.084
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
1.101.122 1.101.122
Ações de Tesouraria
(2.198.074)
- (2.198.074)
1.057.678
(2.438.074)
3.809.528 2.429.132
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
1.691.293 1.691.293
Integralização de Capital
243.760
243.760
Reserva Legal
116.521
(116.521)
Ações de Tesouraria
2.438.074
- 2.438.074
Reserva de Ágio
(1.562.203)
- (1.562.203)
Lucros Distribuídos
(2.398.264) (2.398.264)
Ajuste de exercicios anteriores
(77.366) (77.366)
1.301.438
(1.562.203)
116.521
2.908.670 2.764.426
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Demonstração do Resultado
2019
2018
Receitas
10.764.623 8.230.312
Receitas Prestação de Serviços
10.764.623 8.230.312
Impostos e Deduções Sobre as Receitas
(757.706) (570.500)
Receitas Líquidas
10.006.917 7.659.812
Custos dos Serviços Vendidos
(1.567.158) (1.027.136)
Custo dos Serviços Vendidos
(1.567.158) (1.027.136)
Lucro Bruto
8.439.758 6.632.677
Receitas ( Despesas ) Operacionais
(6.125.806) (5.148.269)
Despesas com Pessoal
(3.663.638) (2.851.588)
Despesas com Clientes
(1.965.370) (1.478.267)
Despesas com Escritório
(922.545) (690.604)
Despesas Gerais e Administrativas
(365.426) (332.170)
Despesas Tributárias
(44.036) (98.413)
Receita/Despesa Financeira
(103.899)
10.766
Outras Despesas/Receitas Operacionais
939.108
292.006
Lucro Antes dos Impostos
2.313.952 1.484.408
( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social (622.659) (383.286)
Lucro Líquido do Exercício
1.691.293 1.101.122
quando aplicável, por encargos relacionados. f) Outros ativos e
passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável
QUESEUSBENEFÁCIOSECONÇMICOSFUTUROSIR»OBENElCIARAEMPRESA
e seu custo ou o valor puder ser mensurado com segurança. Um
passivo é reconhecido no balanço quando a entidade tem uma
responsabilidade legal, como resultado de um evento passado e
é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar
esta dívida. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido. Ativos e passivos são
CLASSIlCADOSCOMOCIRCULANTESQUANDOSUAREALIZA¼»OOULIQUIDAção é provável que ocorra nos próximos 12 meses, caso contrário,
são demonstrados como não circulantes. g) Passivos: Os passivos
são reconhecidos quando a Entidade tem uma obrigação presente
(legal ou não formalizada) como resultado de um evento passado,
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Alguns passivos envolvem incertezas quanto
ao prazo e valor, sendo estimados à medida que são incorridos e
registrados por meio de provisão. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A
provisão para férias é constituída para cobrir as obrigações relacionadas com as férias vencidas e proporcionais, e respectivos
encargos sociais.
4. Disponibilidades e valores equivalentes
2019
2018
Caixa e bancos
5.692
4.292
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
157.655
92.549
Total
163.347
96.841
!S APLICA¼ÊES lNANCEIRAS S»O DE LIQUIDEZ IMEDIATA  SENDO SUA
natureza de fundos de investimento de curto prazo e aplicações
automáticas.
5. Contas a receber
2019
2018
Contas a Receber
2.426.143 2.283.895
Não foi constituída Provisão para créditos com liquidação subsequente, uma vez que a companhia não possui títulos vencidos. 6.
Adiantamento a Fornecedores: É referente ao adiantamento a
fornecedores que ainda não apresentaram a Nota Fiscal.
2019
Taxas
Deprecia7. Imobilizado
medias anuais
ção Saldo
Descrição
depreciação (%) Custo acumulada líquido
Maquinas e Equipamentos
10% 94.056
-44.098 49.958
Moveis e Utensílios/comunicação 10% 122.552
-33.980 88.572
Equipamentos de
Processamentos de Dados
20% 171.704
-55.353 116.350
Benfeitorias em
Propriedades de terceiros
50% 232.431 -142.266 90.165
Instalações
10% 13.195
-1.063 12.132
Aparelhos Telefônicos
10% 8.566
-3.141 5.425
642.503 -279.901 362.603
Total

Demonstração do Fluxo de Caixa
2019
2018
Das Atividades Operacionais
3.625.459 2.736.462
Das Operações: Lucro Líquido do Exercício
1.691.293 1.101.122
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa
46.245 995.403
Depreciação e Amortização
246.098 186.788
Resultado com Equivalência Patrimonial
(1.891.147) (292.506)
(Aumento) Diminuição nas contas do Ativo (678.030) 471.761
(Aumento) Diminuição Clientes
(142.249) 1.230.778
(Aumento) Diminuição Impostos a Recuperar
7.402 188.959
(Aumento) Diminuição Adiantamento
a Fornecedores
43.497
(9.778)
(Aumento) Diminuição Mútuo
392.395 (171.000)
(Aumento) Diminuição Outras contas a receber (979.076) (767.198)
Aumento (Diminuição) nas contas do Passivo 4.257.245 1.269.298
Aumento (Diminuição) Fornecedores
(89.831) 169.810
Aumento (Diminuição) Impostos
e Contribuições a Recolher
660.230 (435.523)
Aumento (Diminuição) Outras Obrigações
3.148.543 1.533.678
Aumento (Diminuição) Provisões Diversas
534.918
1.826
Aumento (Diminuição) Salários a Pagar
3.385
(493)
(2.084.954) (617.482)
Das Atividades de Investimentos
Aquisições do Imobilizado
(139.479) (687.862)
Investimentos
(1.945.474)
70.380
Das Atividades de Financiamentos
(1.473.999) (2.298.074)
Emprestimos
(118.000) (100.000)
Integração de Capital
243.760
Ações de Tesouraria
2.438.074 (2.198.074)
Reserva Ágio
(1.562.203)
Ajustes de exercicios anteriores
(77.366)
Lucros Distribuídos
(2.398.264)
66.506 (179.094)
Variação das Disponibilidades
Aumento (Diminuição) nas Disponibilidades
66.506 (179.094)
Início do Exercício
96.841 275.936
Fim do Exercício
163.347
96.841
As adições efetuadas pela companhia durante o ano de 2019
referem-se à compra de ativos operacionais, para disseminação
da categoria e manutenção das atividades, modernização das
instalações existentes em equipamentos e em tecnologia da informação.
8. Intangível
2019
Taxas
Depremedias anuais
ciação Saldo
Descrição
Amortização (%) Custo acumulada líquido
Marcas
0% 2.980
0 2.980
Sistemas Aplicativos (Software) 20% 357.871 -357.871
0
Total
360.851 -357.871 2.980
Incluem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destiNADOSAMANUTEN¼»ODAENTIDADEOUEXERCIDOSCOMTALlNALIDADE 
como softwares e servidões de passagem. Os ativos intangíveis
são amortizados somente caso sua vida útil poder ser razoavelmente estimada, caso contrário são considerados como de vida
ËTILINDElNIDA ASSIMN»OS»OAMORTIZADASESENDOASSIMSUJEITOS
ao teste de recuperabilidade econômica.
9. Fornecedores
2019
2018
Fornecedores Nacionais
411.447 501.278
10. Patrimônio social: O capital social é de R$ 1.301.438 totalmente integralizado.  )NSTRUMENTOS lNANCEIROS A comPANHIAOPERACOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS COMDESTAQUEPARA
DISPONIBILIDADES  INCLUINDO APLICA¼ÊES lNANCEIRAS  DUPLICATAS A
receber de clientes e contas a pagar a fornecedores. Os valores
registrados no ativo e passivo circulante têm liquidez imediata ou
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses.
Considerando o prazo e as características desses instrumentos
que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se
aproximam dos valores justos. A companhia não efetuou opera¼ÊESCOMDERIVATIVOS/SINSTRUMENTOSlNANCEIROSMANTIDOSPELA
companhia aproximam-se do valor de mercado.

David Reck - Diretor | José Messias Costa da Silva - CT CRC 1SP151600/0-2

Edital de Intimação com Prazo 20 dias. Processo nº: 0157083-95.2008.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo
Campanhã, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP FAZ SABER a GERALDO
AUGUSTO FERNANDES, de CPF nº 061.662.108-68, que o Condomínio Edifício Ben Hur, ajuizou-lhe ação
de procedimento sumário, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença. Estando o executado
em lugar ignorado, foi deferida sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora da unidade nº 307 do imóvel de
matrícula nº 1.983, do 16º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, do qual foi nomeado depositário, para
que, querendo, ofereça IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias. Tal imóvel localiza-se na RuaTopázio, sendo
constituído pelos lotes nº06 e nº07 e parte do lote de nº08 da quadra nº19, no Bairro da Aclimação e foi avaliado
em R$ 190.000,00 (julho de 2018). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
23 e 24/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016722-93.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Wenceslau Gonçalves Ramos Neto, CPF 360.035.571-68, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de
Execução de Título Extrajudicial, tendo como coexecutados Engefort Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros, para cobrança de
2ª ªJUNHO ªCORRESPONDENTEªAOªSALDOªEMªABERTOªDOªlNANCIAMENTOªCONCEDIDOªAOªCOEXECUTADOª%NGEFORT ªNOSªTERMOSª
e condições do Instrumento Particular de Abertura de Crédito e Financiamento para Construção de Empreendimento Imobiliário com
Garantia Hipotecária, alocação de Recursos e Outras Avenças e respectivos aditamentos. Estando o executado em local ignorado,
FOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEª
CORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOª
OªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ª
PARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOª
DEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASª
DEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Não sendo contestada a ação, o
RÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2020.
B 22 e 23/09

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0013802-98.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA
CRISTINAWEYNEN CORES DEPIERI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUGUSTO SOEIRO DA SILVA,
RG 7.943.729, CPF 667.389.038-04, e MARIA MANUELA FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA, RG 7.
943.738, CPF 704.462.311-50, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Conjunto Residencial Parque Brasil em face de Francisco Luiz Costa Bezerra e outra, na qual foi
penhorado o apto. nº 36, localizado no 3º andar do Bloco A, do Edifício Goiânia, integrante do Conjunto Residencial
Parque Brasil, situado naAv. Giovanni Gronchi nº 6.675, no 29º Subdistrito Santo Amaro, totalizando a área
construída de 100,74m², já incluída nesta a área comum de garagem de 23,45m², matrícula nº 91.403 do 11º CRI
de São Paulo-SP, avaliado em R$ 264.668,00 (setembro/2019). Encontrando-se os supracitados, titulares de
domínio do imóvel, em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereçam impugnação (artigos
513, caput e 917, § 1º do CPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2020.
22 e 23.09
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003506-65.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).CELINA DIETRICH ETRIGUEIROS
TEIXEIRA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIEL ELBA VALENÇA AGOSTINHO, RG
38.260.951, CPF/MF 386.730.838-18, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Di Gênio e Patti Curso Objetivo Ltda, objetivando a cobrança da quantia de R$ 1.455,76 (abril/2017), referente
às notas promissórias, vencidas, não pagas e protestadas, em anexo aos autos. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03 dias efetuar o pagamento integral
da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação;
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo
para embargos, poderá a executada requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 745-A
do CPC. 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 13 de maio de 2020. 22 e 23.09

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1043402-23.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fabiola Sganzerla, CPF 135.319.778-65, que lhe
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S/A,
relativa ao veículo marca Nissan/TIIDA 1.8, cor preta, ano/modelo 2012/2012, placa EXX0987, chassi
3N1BC1CD0DK192817, apreendido em 27.11.2015, haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento
nº 30723-394324180. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 05 de agosto de 2020.
22 e 23.09
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1104097-74.2013.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE
FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clóvis Zanella Coppi, CPF 074.021.518-32, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda, também
contra Vânia Muzzi Zanella Coppi (já citada), objetivando a cobrança de R$ 8.233,03 (junho/2013), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2009. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 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 constitui-se 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 31 de agosto de 2020.
22 e 23.09
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006692-93.2017.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a).Adriana Genin
Fiore Basso, na forma da Lei, etc.FAZ SABERa(o) ELTON MOURA DA SILVA, CPF 299.559.378-90, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S.A.,
objetivando a busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Classic Life, vermelho, ano 2009,
placa DXH9112, chassi 9BGSA1910AB121033, apreendido em 12.02.2019, conforme auto de apreensão e
depósito as fls. 91, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30428-457740587. Encontrando-se
a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a suaCITAÇÃO, por EDITAL, nos termos do art. 256,
inciso I, do CPC, para que a ré pague a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/
69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e/ou apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital da data da publicação única ou, havendo mais
de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), sob pena de revelia, e de se consolidarem, a favor da parte
autora, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Não sendo
contestada a ação, 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 14 de julho de 2020.
22 e 23.09
Processo Digital nº 1021902-90.2017.8.26.0100. Execução de Título Extrajudicial. Despesas Condominiais.
Exequente: Condomínio New Century Quality Home. Executado: Zacharias Bekeredjian e outros EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ZACHARIAS BEKEREDJIAN, Brasileiro, RG 002293623, CPF 059.519.848-15, MAXIMILIAN
BEKEREDJIAN, Brasileiro, RG 027267167, CPF 195.208.768-63, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Condomínio New Century Quality Home, referente a cota condominial,
impermeabilização de fachada, rateio déficit, arrecadação sistema CFTV e complemento de cota condominial,
vencidos de 10.03.2012 a 05.05.2013, 05.07.2013 a 05.03.2017, alusivos à unidade 161 - BlocoA- Top Tower,
do condomínio-autor, já inclusa multa, que serão acrescidos de juros de 1% ao mês, correção monetária a
partir do vencimento de cada débito, custas processuais, cotas condominiais vincendas (art. 323 do CPC e
Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo da incidência de multa de 2%
(artigo 1336°, § 1° do CC). Estando os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a INTIMAÇÃO
por EDITAL, doARRESTO sobre os direitos noApartamento 161, Condomínio-autor, Av. Lins de Vasconcelos,
757, SP, Matrícula 150.191 do 6º CRI/SP. Para encargo de depositário foi nomeado o Sr. Zacharias Bekeredjian,
não podendo abrir mão do bem, sem expressa autorização do Juízo, observadas as consequências do
descumprimento das obrigações inerentes, e a CITAÇÃO, para que em 03 dias paguem a dívida atualizada,
acrescida de honorários advocatícios de 10%; em caso de pagamento, essa verba honorária será reduzida
pela metade, e querendo, ofereçam embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse prazo, reconhecendo
o crédito dos exequentes, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
requererem que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês.
A opção de parcelamento importará renúncia ao direito de opor embargos. Os prazos começarão a fluir, após
os 20 dias supra, sob pena de conversão do arresto em penhora. Na ausência de embargos, os executados
serão considerados revéis, sendo-lhes 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 17 de setembro
de 2020.
22 e 23/09
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Balanço Patrimonial
Ativo / Circulante
Equivalenrtes de Caixa
Clientes
Impostos a Recuperar
Adiantamentos a Fornecedores
Outras contas a receber
Não Circulante / Imobilizado
Imobilizado Liquido
Intangível Liquido
Total do Ativo
Passivo / Circulante
Fornecedores
Impostos, Taxas e Contribuições
Salários e Encargos a Pagar
Outras Obrigações
Provisões Diversas
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva Legal
Retenção de Lucros
(-) Lucros Distribuídos
Ações em Tesouraria
Total do Passivo
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
ENKEN S/A

Nota

2019
2018
C.N.P.J - 07.177.147/0001-09
1.760.558 1.410.306
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 (Em Reais)
4
245.230
381.142
Demonstração das Mutações
Capital Reserva Reservas
Lucros Açoes em Lucros (Prejuí5
550.571
432.668
do Patrimônio Líquido
Social
Legal de Lucros Distribuídos Tesouraria zos) Acumulados
Total
205.597
221.789
300.000 60.000 3.363.003 (1.878.537)
(136.707) 1.707.758
1.200
39.974 Saldos em 31 de Dezembro de 2017
114.270 114.270
757.960
334.733 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
20.000
20.000
577.596
788.985 Distribuição de Lucros
- (136.707)
- (40.000)
136.707 (40.000)
7
84.874
85.291 Transferência de saldo
300.000 60.000 3.226.296 (1.858.537) (40.000)
114.270 1.802.028
8
492.722
703.694 Saldos em 31 de Dezembro de 2018
617.530 617.530
2.338.154 2.199.291 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Transferência de saldo
- (399.399)
- (40.000)
79.999 (359.400)
277.995
397.263 Saldos em 31 de Dezembro de 2019
300.000 60.000 2.826.896 (1.858.537) (80.000)
811.800 2.060.159
9
13.538
17.294
241.911
59.010
Demonstração do Fluxo de Caixa
2019
2018 Aumento (Diminuição) Impostos e
10.816
16.110 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
237.611 195.586 Contribuições a Recolher
182.901 (75.315)
287.216 Lucro Líquido do Exercício
(287.216) (28.209)
617.530 114.270 Aumento (Diminuição) Outras Obrigações
11.730
17.633 Depreciação e Amortização
225.513 195.510 Aumento (Diminuição) Provisões Diversas
(5.904) (16.035)
843.043 309.780 Aumento (Diminuição) Salários a Pagar
(5.294) (9.790)
2.060.159 1.802.028 (Aumento) Diminuição nas contas do Ativo
(486.163) 33.260 Fluxo de Caixa das
10
300.000
300.000 (Aumento) Diminuição Clientes
(14.124) (242.615)
(117.903) (62.000) Atividades de Investimentos
60.000
60.000 (Aumento) Diminuição Impostos a Recuperar
(14.124) (242.615)
16.192 (146.708) Aquisições do Imobilizado
3.638.697 3.340.565 (Aumento) Diminuição Adiantamento
Fluxo de Caixa das
(1.858.537) (1.858.537) a Fornecedores
(359.399) (20.000)
38.774 27.007 Atividades de Financiamentos
(80.000) (40.000) (Aumento) Diminuição Despesas Antecipadas
(40.000) (40.000)
6.171 48.721 Resultados Abrangentes
2.338.154 2.199.291 (Aumento) Diminuição
Lucros Distribuídos
(319.399) 20.000
(135.912) (67.030)
Adiantamento Empregados
(15.000)
- Variação das Disponibilidades
Demonstração do Resultado
2019
2018 (Aumento) Diminuição Outras contas a receber (414.398) 166.239 Aumento (Diminuição) nas Disponibilidades
(135.912) (67.030)
Receitas
2.283.102 2.476.785 Aumento (Diminuição) nas contas do Passivo (119.269) (147.454) Início do Exercício
381.142 448.171
Receitas Prestação de Serviços
2.283.102 2.476.785 Aumento (Diminuição) Fornecedores
(3.756) (18.106) Fim do Exercício
245.230 381.142
Impostos e Deduções Sobre as Receitas
(160.196) (175.325)
Impostos e Deduções Incidentes
à sua realização. As despesas gerais e administrativas corres- automáticas.
sobre as Receitas
(160.196) (175.325) pondem às despesas gerais e os custos operacionais, incluindo 5. Contas a receber
2019
2018
Receitas Líquidas
2.122.906 2.301.460 AAQUISI¼»OEMCOMPRAS 4)EFUN¼ÊESlNANCEIRASB Moeda fun- Contas a Receber
550.571 432.668
Lucro Bruto
2.122.906 2.301.460 cional: A moeda funcional da sociedade é o Real, mesma moeda Não foi constituída Provisão para créditos com liquidação subseReceitas ( Despesas ) Operacionais
(1.223.618) (2.151.105) DE PREPARA¼»O E APRESENTA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS quente, uma vez que a companhia não possui títulos vencidos. 6.
Despesas com Pessoal
(669.772) (867.921) c) Disponibilidades e valores equivalentes: Caixa e equivalentes Adiantamento a Fornecedores: É referente ao adiantamento a
Despesas com Clientes
(428.253) (546.390) de caixa são representados por dinheiro em caixa e os saldos fornecedores que ainda não apresentaram a Nota Fiscal.
Despesas com Escritório
(277.354) (522.660) EMCONTAMOVIMENTO SENDOESTESRECURSOSMANTIDOSCOMAl- 7. Imobilizado
2019
Despesas Gerais e Administrativas
(155.489) (198.672) nalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo e não
Taxas medias anuais
Depreciação Saldo
Despesas Tributárias
(8.115) (12.421) PARAINVESTIMENTOSOUOUTROSlNS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»O Descrição
depreciação (%) Custo acumulada líquido
Receita/Despesa Financeira
(10.536)
(6.147) resgatáveis no prazo de 90 dias da data de balanço. d) Imobili- Moveis e Utensílios/comunicação 0% 78.361
(58.494) 19.867
Outras Despesas/Receitas Operacionais
325.902
1.901 zado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou constru- Equipamentos de
Credito de Tributos
1.204 ção, menos depreciação calculada pelo método linear às taxas Processamentos de Dados
20% 158.314
(93.307) 65.007
Lucro Antes dos Impostos
899.289 150.355 mencionadas na Nota 7 e leva em consideração o tempo de vida Total
236.675 (151.801) 84.874
( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social (281.758) (36.085) útil estimado dos bens. Os gastos com manutenção e reparos, As adições efetuadas pela companhia durante o ano de 2019
617.530 114.270 QUEN»OAUMENTAMSIGNIlCATIVAMENTEAVIDAËTILDOSBENS S»O referem-se à compra de ativos operacionais, para disseminação
Lucro Líquido do Exercício
contabilizados como despesa quando incorridos. Os gastos que da categoria e manutenção das atividades, modernização das
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
AUMENTAMSIGNIlCATIVAMENTEAVIDAËTILDASINSTALA¼ÊESEDOS instalações existentes em equipamentos e em tecnologia da
1. Contexto operacional: A ENKEN S.A é uma sociedade por ações, equipamentos são agregados ao valor do ativo imobilizado. e) informação.
com sede e foro na cidade São Paulo/SP, tendo como objeto social Outros ativos circulantes e não circulantes: Outros ativos circu- 8. Intangível
2019
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador lantes e não circulantes são registrados pelos valores estimáTaxas medias anuais
Depreciação Saldo
não-customizáveis, com início de atividades em 11/11/2004. 2. veis acrescidos, quando aplicável, por encargos relacionados. Descrição
Custo acumulada líquido
Amortização (%)
"ASEDEPREPARA¼»OEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNAN- f) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço Marcas
0%
5.909
- 5.909
ceiras: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMELABORADASEEST»O quando for provável que seus benefícios econômicos futuros irão Direito de Uso de Software 20% 1.591.287 (1.104.474) 486.813
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota- BENElCIARAEMPRESAESEUCUSTOOUOVALORPUDERSERMENSURADO Total
1.597.196 (1.104.474) 492.722
das no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nº com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando
11.638/07 e 11.941/09, bem como os pronunciamentos emitidos a entidade tem uma responsabilidade legal, como resultado de Incluem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
DESTINADOSAMANUTEN¼»ODAENTIDADEOUEXERCIDOSCOMTALlpelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo um evento passado e é provável que um recurso econômico seja
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na elaboração das de- requerido para saldar esta dívida. As provisões são registradas nalidade, como softwares e servidões de passagem. Os ativos
monstrações contábeis é necessário realizar julgamentos e utili- tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. intangíveis são amortizados somente caso sua vida útil poder ser
zar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras !TIVOSEPASSIVOSS»OCLASSIlCADOSCOMOCIRCULANTESQUANDOSUA razoavelmente estimada, caso contrário são considerados como
transações. As estimativas e as respectivas premissas estão ba- realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 DE VIDA ËTIL INDElNIDA  ASSIM N»O S»O AMORTIZADAS E PORTANTO
seadas na experiência histórica e em outros fatores considerados meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes. sujeitos ao teste de recuperabilidade econômica.
2019
2018
relevantes, sendo revisadas continuamente. As demonstra- g) Passivos: Os passivos são reconhecidos quando a Entidade 9. Fornecedores
13.538 17.294
ções contábeis incluem, portanto, estimativas referentes a tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como re- Fornecedores Nacionais
provisões necessárias para passivos contingentes, Provisões sultado de um evento passado, e se torne provável que uma saída 10. Patrimônio social: O capital social é de R$ 300.000,00 totalpara Créditos de Liquidação Duvidosa, seleção de vidas úteis de recursos seja necessária para liquidar a obrigação. Alguns mente integralizado. )NSTRUMENTOSlNANCEIROSA companhia
para ativo imobilizado e de sua recuperação nas operações passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo OPERACOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS COMDESTAQUEPARADISPONIe pelo método de ajuste a valor presente, determinações de estimados à medida que são incorridos e registrados por meio BILIDADES INCLUINDOAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS DUPLICATASARECEBER
provisões para Imposto de Renda e outras similares. Os resulta- de provisão. As provisões são registradas tendo como base as de clientes e contas a pagar a fornecedores. Os valores regisdos reais podem apresentar variações em relação as estimati- melhores estimativas do risco envolvido. A provisão para férias é trados no ativo e passivo circulante têm liquidez imediata ou
vas. A Administração continuará reavaliando os efeitos dos novos constituída para cobrir as obrigações relacionadas com as férias vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses.
Considerando o prazo e as características desses instrumentos
pronunciamentos e as futuras regulamentações se forem aplicá- vencidas e proporcionais, e respectivos encargos sociais.
que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se
veis para a preparação e apresentação para as demonstrações 4. Disponibilidades e valores equivalentes
2019
2018 aproximam dos valores justos. A companhia não efetuou operalNANCEIRAS DA ENTIDADE lNDA EM  3. Sumário das Caixa e bancos
449
2.426 ¼ÊESCOMDERIVATIVOS/SINSTRUMENTOSlNANCEIROSMANTIDOSPELA
principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado: O reco- !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
244.781 378.716 companhia aproximam-se do valor de mercado.
nhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade Total
245.230 381.142
com o regime contábil de competência de exercícios. Uma receita !S APLICA¼ÊES lNANCEIRAS S»O DE LIQUIDEZ IMEDIATA  SENDO SUA
David Reck - Diretor Presidente
N»O½RECONHECIDASEEXISTEUMAINCERTEZASIGNIlCATIVAQUANTO natureza de fundos de investimento de curto prazo e aplicações
José Messias Costa da Silva - Contador - CT CRC 1SP151600/0-2

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1021203-76.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível,do Foro Regional I-Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc.Faz
saber que nos autos de ação de execução, movida por Carlos
Alberto de Lucca Tancredi, foi deferida a intimação por edital
de Ligia de Jesus Nunez Lima,CPF nº 371.608.998-22, que se
encontra em lugar ignorado, da decisão a seguir: Vistos. Fls.
135/136: nos termos do § 4º do artigo 792 do CPC, o terceiro
adquirente deverá ser intimado antes de eventual declaração
de fraude à execução (imóvel de matricula nº8.197,2º CRIUbatuba/SP).Passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15
dias para impugnação.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2020. [22,23]

Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015)
03ª Vara e Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Edital
de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação do(s)
executado(s) Paschoal Nunziato,, Victório Cardacci, Cooperativa de
Produção Industrial Butantã Ltda., na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais), Eronildes Martins
de Souza; Maria Sandra Cesário de Souza; Cleide Rodrigues de Lima ; Banco Bradesco S/A, incorporador
de Banco Bradesco de Investimento S/A, na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais) Prefeitura do
Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, do(s) exequente(s)
Banco Bradesco de Investimento S/A, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por
Banco Bradesco de Investimento S/A , processo nº 0906565-84.1979.8.26.0100. O(a) Dr(a). Andrea Galhardo
Palma, MM Juiz(a) de Direito da 03ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma
da lei e etc., faz saberque por meio do sistema gestor de leilões eletrônicos Casa Reis Leilões levará às
hastas públicas o(s) bem(ns) ao final descrito(s). Os leilões judiciais estão hospedados em
www.casareisleiloesonline.com.br. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 30 (trinta) de Setembro de
2020, 12:00:00 horas e término dia2 (dois) de Outubro de 2020, 12:00:00 horas, oportunidade em que
o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada.O 2º (Segundo)
Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 2 (dois) de Outubro de 2020,
12:01:00 horas e término dia23 (vinte e três) de Outubro de 2020, 12:00:00 horas, ocasião em que o Bem
Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (cinquenta por
cento)do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo
único do art. 891 do CPC/2015).O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do
CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas
mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não
sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou
complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade
existente.O Pagamento do Preço da Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta)
vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito
judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem ser
encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão
Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por
conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob
pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser
indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado : 01 (um) Terreno situado nesta
Capita/SP na atual Rua Corveta Camacua, s/n, antigo lote 04 da quadra 20, bairro Vila Inah, 13º Subdistrito
Butantã, medindo 13,00m de frente para a referida rua, por 36,84m da frente aos fundos do lado direito; 36,27m
do lado esquerdo e 13,01m nos fundo, totalizando a com área de terreno de 475,00m², confrotando do lado
direito com o lote 03, no esquerdo com o lote 05 e nos fundos com o lote 40 e 41 de propriedade de Cia. City.
Matrícula nº 26.213 do 18º CRI/SP. Inscrição Municipal nº: 101.362.0004-3. A Matrícula do Imóvel indica
que figura como proprietário Victorino Cardaci, enquanto desquitado; venda para Eronildes Martins de
Souza (RG 5.510.985 SSP/SP e CPF 060.847.618-87) e sua esposa pelo regime da comunhão de bens antes
da lei 655/77 Maria Sandra Cesário de Souza (R. 02,Av. 03, R. 04 eAv. 05); venda para Cleide Rodrigues de
Lima (RG 6.559.928 SSP/SPe CPF 089.211.538-61) (R. 07); ineficácia da venda objeto do registro R. 02 (Av.
08); a penhora executada (Av. 09 e 10); e transmissão do domínio de Cleide Rodrigues de Lima (RG 6.559.928
SSP/SP e CPF 089.211.538-61) para Eronildes Martins de Souza (RG 5.510.985 SSP/SP e CPF 060.847.61887) e sua esposa pelo regime da comunhão de bens antes da lei 655/77 Maria Sandra Cesário de Souza (R.
11). Posse. O executado exerce a posse o bem. Débitos Tributários. Conforme a pesquisa realizada em 28
de julho de 2020, sobre o imóvel pesam débitos de IPTU no valor de R$ 314.270,47 relativos aos anos 1996
até 2019. Há R$ 8.997,90 de 2020.Débitos de Condomínio. Não se trata de unidade condominial e não há,
pois, pendências desta espécie.Avaliação Original: R$ 705.892,79 em mai/2017. Avaliação Atualizada: R$
773.192,05 em jul/2020. Crédito Executado. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial fulcrada em
instrumento particular de financiamento. Por ocasião do ajuizamento o banco informou que a dívida executada
perfazia Cr$ 999.032,10 (novecentos e noventa e nove mil, trinta e dois cruzeiros e dez centavos) em 02 de
agosto de 1979 (fls. 02/06). Dispositivos legais.Além de cada um dos dispositivos legais acima citados,
serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para
fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso;
os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer
outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis.Da Remição
da Execução.Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826
do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do equivalente
a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços de organização
e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo
(Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo. Por analogia,
sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá arcar com
a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida
exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Recursos. Dos autos não se verifica
recurso pendente de julgamento.Informações Finais. Correrão por conta do arrematante todas as providências
e despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações
cartorárias, extração de certidões e demais documentos; bem como as despesas necessárias para a
desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse. Intimações.Pelo presente edital ficam intimados das
designações e dos termos supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Paschoal Nunziato,,
Victório Cardacci, Cooperativa de Produção Industrial Butantã Ltda., na(s) pessoa(s) de seu(s)
representante(s) legal(ais), Eronildes Martins de Souza; Maria Sandra Cesário de Souza; Cleide Rodrigues
de Lima; Banco Bradesco S/A, incorporador de Banco Bradesco de Investimento S/A, na(s) pessoa(s) de
seu(s) representante(s) legal(ais) a Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes
desconhecidos, e, por fim, o(s) exequente(s) Banco Bradesco de Investimento S/A.E para que produza seus
efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02 de Agosto de 2020.
Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
Andrea Galhardo Palma - Juíza de Direito
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033839-12.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSTRUTORA MENDES PEREIRA LTDA, CNPJ 51.863.876/0001-00, com endereço à AV
ADOLFO PINHEIRO, 1000, 10º ANDAR, SANTO AMARO,São Paulo-SP e ASSOCIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO COMUNITÁRIA
SANTA LUZIA, CNPJ 00.685.876/0001-19, com endereço à Avenida Principe de Gales, 344, Setor Habitacional Lago Norte,
Vila Principe de Gales, CEP 09060-650, Santo André - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
sentença, movida por Toor Arima e Takako Tachibana Arima. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 3.125,82, devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nostermos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2020.
[22,23]

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE ARRESTO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017489-53.2016.8.26.0008 O MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França, na forma da
Lei, etc.FAZ SABER a CATHIE ANDREATTA CATERINA, RG: 7879543, CPF: 157.262.218-00, que Condomínio Edifício San
Remo ajuizou ação de execução, para cobrança de R$185.714,64 (set/19), referente a cotas condominiais da unidade 91,
integrante do condomínio autor. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida: a citação por edital, para que em 3 dias, a
fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15
dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao
mês; e intimação do arresto havido sobre o bloqueio judicial no valor de R$ 123,08, às fls.176/187. Passando a fluir do prazo
supra, o prazo de 15 dias para opor embargos, pena de ser convertido o arresto em penhora. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 28 de agosto de 2020. [22,23]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010444-72.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Sinval Ribeiro
de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSANGELA DE CASSIA GARCIA, CPF: 091.039.498-93, que
Instituição de Ensino Colégio Amorim S/C Ltda CNPJ: 03.877.256/0001-70 ajuizou Ação de Cobrança,
Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 14.777,87 (Agosto/2014), referente ao inadimplemento
do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes em 22/01/2013. Estando a
requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a
requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 10/09/2020. São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023417-57.2017.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José
Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALINE CARNEIRO MACHADO, Brasileira, Solteira,
Empresária, RG 435394356, CPF 336.826.488-52, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Colegio Amorim Ltda - Ermelino Matarazzo, alegando em síntese: O Requerente firmou com
a Requerida o competente contrato de prestação de serviço educacional, tendo como beneficiária a jovem
RAFAELA CARNEIRO MACHADO RIBEIRO RUA, para solicitação de vaga da aluna no Maternal da Educação
Infantil para o ano letivo de 2016. No ato da contratação do serviço, a Requerida comprometeu-se ao pagamento
da anuidade escolar referente ao ano letivo de 2016 no valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) a
serem pagos, respectivamente, em 12 (doze) parcelas mensais e fixas nos valores de R$ 425,00 (quatrocentos
e vinte e cinco reais) cada uma, e todas com vencimento para até o dia 15 (quinze) de cada mês. Ocorre que
a Requerida deixou de efetuar alguns pagamentos das parcelas relativas a anuidade escolar da aluna
representada e vencidas nos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro,
Novembro e Dezembro do ano de 2016, que somadas perfazem a quantia principal de R$ 4.675,00 (quatro
mil, seiscentos e setenta e cinco reais). Encontrando-se a ré 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 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1099349-62.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) . Imobiliária e Construtora Bela Vista Ltda, Francisco Penna e s/m Maria Regina Vieira Penna, JOSÉ
42)'5%)2/ª$/3ª3!.4/3ªEª'%.%2).!ª2/$2)'5%3ª$/3ª3!.4/3ªOUªATUALªMORADOR ªQUEªDEVERÈªSERªQUALIlCADOªPELOª/lCIALª
DEª* ª4!2#)3)/ª#!2$/3/ª'5)-!2°%3ªEª4!4)!.!ª#!2$/3/ª'5)-!2°%3 ªOUªATUALªMORADOR ªQUEªDEVERÈªSERªQUALIlCADOª
PELOª/lCIALªDEª*U
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Brasil é vítima de desinformação
sobre meio ambiente, diz Bolsonaro

Foto/José Cruz/ABr

TSE atualiza
aplicativo Pardal, que
recebe denúncias
sobre eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou o aplicativo Pardal, criado para receber
denúncias de irregularidades
em campanhas eleitorais. O
aplicativo existe desde 2014,
vem sendo atualizado ao longo
do tempo e agora possibilita
um detalhamento maior da denúncia apresentada.
A ideia é facilitar o trabalho de apuração por parte dos
tribunais regionais eleitorais
(TREs) e do Ministério Público Eleitoral, que podem contar com os cidadãos para atuar
como fiscais e ajudar a combater a corrupção no processo
eleitoral.
Com a atualização do aplicativo, além da foto da denúncia, o usuário deverá enviar um
relatório demonstrando qual a
irregularidade a ser apurada.

Quando as denúncias tratarem
de outro tema que não seja a
propaganda eleitoral, o aplicativo vai oferecer o contato da
ouvidoria do Ministério Público de cada localidade. O aplicativo vai disponibilizar um
link específico para que as denúncias sejam enviadas ao Ministério Público Eleitoral de
cada unidade da Federação.
“Havia uma enorme gama
de denúncias que não conseguiam ser apuradas a contento
para reunir provas e elementos
materiais, como testemunhas,
fotos, vídeos e tudo o que pode
comprovar a irregularidade”,
explicou Sandro Vieira, juiz
auxiliar da presidência do TSE.
A nova versão do Pardal
estará disponível a partir
deste domingo (27). (Agência Brasil)

CNJ aprova restrição
para soltura de presos
por covid-19
O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) aprovou na terça-feira, (22) a resolução que
restringiu os casos em que presos podem ser soltos em função da covid-19. Na semana
passada, o presidente do conselho, ministro Luiz Fux, assinou a recomendação, mas a
norma ainda dependia de aprovação pelo plenário. A votação
foi unânime.
De acordo com a Recomendação nº 78, pessoas acusadas de corrupção, lavagem de
dinheiro, crimes hediondos e violência doméstica não poderão
ser beneficiadas com a revisão
da prisão provisória ou do regime de cumprimento de pena.
A decisão do ministro restringe a Recomendação nº 62,
editada em março pelo ex-pre-

sidente Dias Toffoli. A norma
anterior do CNJ abria a possibilidade de soltura a todos os
presos.
Pelas duas resoluções do
CNJ, juízes e tribunais devem
reavaliar a necessidade das prisões efetuadas para evitar a
propagação do novo coronavírus nas penitenciárias.
Devem ter prioridade os
casos de gestantes, lactantes,
mães ou pessoas responsáveis
por criança de até 12 anos, idosos, indígenas, pessoas deficientes ou que se enquadrem no
grupo de risco.
Na sessão, o CNJ também
aprovou uma resolução para
estabelecer cotas raciais nas
seleções de estagiários nos tribunais do país. (Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
disse na terça-feira, (22) que o
Brasil é vítima de “uma das mais
brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal”. Ao abrir a sessão de debates da 75ª Assembleia Geral das
Nações Unidas (ONU), Bolsonaro justificou que há interesses
comerciais por trás das notícias
sobre queimadas e desmatamentos e que os incêndios que atingem as florestas brasileiras são
comuns à época do ano e ao trabalho de comunidades locais em
áreas já desmatadas.
“A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha
escorada em interesses escusos
que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio
Brasil”, disse. “O Brasil desponta
como o maior produtor mundial
de alimentos. E, por isso, há tanto interesse em propagar desin-

formações sobre o nosso meio
ambiente”, completou.
Durante seu discurso, o presidente destacou o rigor da legislação ambiental brasileira,
mas lembrou a dificuldade em
combater atividades ilegais na
Amazônia, como incêndios, extração de madeira e biopirataria,
devido à sua extensão territorial.
Ele ressaltou que, juntamente
com o Congresso Nacional, está
buscando a regularização fundiária da região, “visando identificar os autores desses crimes”.
“O nosso Pantanal, com área
maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia,
sofre dos mesmos problemas.
As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta
temperatura local, somada ao
acúmulo de massa orgânica em
decomposição”, disse.
Covid-19
Em meio à pandemia do
novo coronavírus, esta edição da
Assembleia Geral da ONU é re-

alizada de forma virtual. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a fazer um pronunciamento e o presidente Bolsonaro, assim como os outros líderes mundiais, enviou a declaração gravada.
Ele lamentou as mortes por
covid-19 e reafirmou o alerta de
que o vírus e as questões econômicas “deveriam ser tratados
simultaneamente e com a mesma responsabilidade”. Bolsonaro listou as medidas econômicas implementadas pelo governo federal e disse que, sob o
lema “fique em casa” e “a economia a gente vê depois”, os veículos de comunicação brasileiros “quase trouxeram o caos social ao país”. “Como aconteceu
em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população”, opinou.
Para o presidente, a pandemia deixou a lição de que a produção de insumos e meios es-

senciais para a sobrevivência da
população não pode depender
apenas de poucas nações. Nesse
sentido, ele colocou o Brasil
aberto para o desenvolvimento
de tecnologias de ponta e inovação, a exemplo da indústria 4.0,
da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G,
“com quaisquer parceiros que
respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados”.
Bolsonaro falou ainda sobre
a ampliação de acordos comerciais bilaterais e com blocos
econômicos e disse que, em seu
governo, “o Brasil, finalmente,
abandona uma tradição protecionista e passa a ter na abertura
comercial a ferramenta indispensável de crescimento e transformação”.
Em seu discurso, o presidente também destacou a atuação brasileira no campo humanitário e
dos direitos humanos e as reformas que estão sendo implementadas no país. (Agência Brasil)

Audiência pública apresenta e discute
obras na orla de Matinhos no Paraná
Os detalhes do projeto de
recuperação da orla de Matinhos, no Litoral do Paraná, foram apresentados em audiência
pública realizada no município,
na segunda-feira (21). O projeto prevê a engorda da praia e a
implantação de estruturas de enrocamento (colocação de blocos
de rocha compactados) em uma
faixa de cerca de 8 km, na Avenida Atlântica e Avenida Beira
Mar, com investimentos de
R$513 milhões.
Representantes de associações, lideranças políticas e comunitárias do Litoral compareceram ao debate, realizado no
Sesc Caiobá, com limite de presenças devido à pandemia do
coronavírus. Deputados estaduais participaram da mesa e de
forma remota, por meio de pla-

taforma online.
O vice-governador Darci Piana lembrou que o projeto de
recuperação da Orla de Matinhos é um assunto debatido
há muitos anos. “Hoje, o Governo do Paraná tem esse
compromisso de concretizar
o projeto e tem recursos disponíveis”, disse ele. “A audiência pública é a última etapa
desse processo técnico para
o início da obra, que tem mais
de meio bilhão de reais para ser
investido e vai beneficiar centenas de pessoas diretamente durante os trabalhos e e milhares
de pessoas após a sua conclusão”, completou.
O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo,
Márcio Nunes, explicou que a
proposta do Governo do Estado

é realizar grandes obras de infraestrutura no Litoral para promover desenvolvimento, turismo e
a conservação ambiental. “A audiência pública é justamente
para consultar a população se é
do interesse comum que o
Governo faça esses investimentos, já que o histórico do
Litoral do Paraná é de poucas
obras de engenharia costeira.
Todos podem dar sua opinião e
nós trazemos os embasamentos
técnicos”, disse.
As obras visam o aumento da
faixa de areia, a diminuição da
erosão marinha, e o controle das
cheias por meio da execução de
25 Km de galerias pluviais e canais de macrodrenagem, que
praticamente extinguem os alagamentos no município.
As apresentações foram fei-

tas por José Luiz Scroccaro, diretor de Saneamento Ambiental
e Recursos Hídricos do IAT;
João Cassar, diretor da Aquamodelo, empresa responsável
pelo projeto; e o engenheiro
civil e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
Eduardo Ratton, membro do
Conselho Diretor do Instituto
Tecnológico de Transporte e Infraestrutura (ITTI).
A audiência pública foi proposta pelos deputados Luiz
Claudio Romanelli, primeiro
secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, e Hussein
Bakri, líder do Governo na Assembleia. O detalhamento do
projeto está disponível nos canais do Youtube e do Facebook
da Assembleia Legislativa do
Paraná. (AENPR)

Após paralisação, Correios devem
retomar 100% das atividades
Após 35 dias em greve, na
terça-feira (22) funcionários
dos Correios devem voltar ao
trabalho. Ontem (26), no julgamento do dissídio da categoria,
o Tribunal Superior do Trabalho
(TST) aprovou reajuste de
2,6%.A maioria dos ministros
também entendeu que o movimento, que começou em 17 de
agosto, não foi abusivo. Pela
decisão, metade dos dias de
greve será descontado do salário dos empregados, a outra
metade terá que ser compensada. No caso de descumprimento da decisão de retorno im ediato, a multa diária foi fixada
em R$ 100 mil.
Em nota, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Em-

presa dos Correios e Similares
( Fentect), criticou a decisão do
TST. “Essa decisão representa
mais um ataque aos direitos da
classe trabalhadora, e um retrocesso a nossa categoria. É mais
uma mostra de como o Judiciário se mantém servil ao patronato, atuando de forma político
partidária, e se mantendo distante do propósito de justiça e dignidade à classe trabalhadora”,
disse José Rivaldo da Silva, secretário-geral da federação.
Além de considerar o reajuste insuficiente, entre as maiores
perdas contabilizadas pela entidade está a redução dos dias de
licença maternidade na empresa, que passará de 180 dias,
como praticada em todo o go-

verno federal, para 120 dias. O
documento publicado pela Federação diz que a entidade realizará, na manhã de hoje, reunião
com sua diretoria para avaliação
do cenário. Apesar de não falar
explicitamente em manutenção
da greve, a Fentect orienta todos
os sindicatos filiados a manterem a realização de assembleias
previstas para hoje, para analisar
a proposta e “decidir de forma
coletiva e democrática sobre o
resultado do julgamento.”
Retomada de serviços
Os Correios também se manifestaram sobre o resultado do
dissídio. Também em nota, a
empresa esclareceu que segue
executando o plano de continui-

dade do negócio, com a realização de mutirões de entrega, inclusive em fins de semana e feriados, com o objetivo de reduzir
os efeitos da paralisação parcial
dos empregados à população.
A estatal acrescentou que,
desde o mês de julho, buscou
negociar os termos do Acordo
Coletivo de Trabalho 2020/
2021, de maneira “a fortalecer
as finanças e preservar sua sustentabilidade”. “A empresa agora empreenderá todos os esforços para recompor os índices de
eficiência dos produtos e serviços, considerados essenciais,
nesse momento em que a população brasileira mais precisa”,
garante o documento. (Agência
Brasil)

Números de multas e de focos de
queimadas no MS já superam os de 2019
Entre janeiro e agosto deste ano, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
(Imasul) aplicou R$ 3,77 milhões em multas por incêndios
que resultaram em danos ambientais. Segundo o próprio instituto, o valor é 43% superior
aos R$ 2,34 milhões em multas lavradas durante todo o ano
passado.
Ainda de acordo com o órgão, vinculado à secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar (Semagro), as sanções são resultado de 42 autuações registradas até o fim de agosto. Ao
longo de todo o ano passado,
houve 20 autuações. Em 2018,
foram 15.
Não só o número de autuações e o valor total das multas
aumentaram este ano, mas também a abrangência das cidades

onde os responsáveis por incêndios causadores de prejuízos ambientais foram identificados. Só entre janeiro e o fim
de agosto deste ano foram aplicadas multas em 28 cidades sulmato-grossenses. Em 2019, as
multas desta natureza foram lavradas em 13 municípios. No
ano anterior, em 2018, foram 11
municípios.
Em nota divulgada no último fim de semana, o governo
estadual explicou que estes
resultados não incluem ainda
os dados da chamada Operação Focus, deflagrada no dia
16 de setembro para identificar a origem dos incêndios
que, até a semana passada, já
tinham consumido cerca de
1,1 milhão de hectares no
Pantanal, destruindo parte da
vegetação e matando milhares
de espécies animais. Cada hectare corresponde às medidas

aproximadas de um campo de
futebol oficial.
De acordo com dados do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), órgão vinculado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações, entre
janeiro e o fim de agosto deste
ano, imagens de satélite permitiram identificar 6.540 focos de
queimadas no Mato Grosso do
Sul. É um número 37% maior
que os 4.749 focos identificados no mesmo período de 2019.
Em 2018, nos mesmos oito
meses, foram identificados
1.360 focos de queimadas em
todo o estado.
Inquérito
Entre as prováveis causas
dos incêndios que se espalharam descontroladamente pelo
Pantanal está a hipótese de que
proprietários rurais autorizados
a queimar parte da vegetação

para limpar suas terras perderam
o controle das chamas, que
avançou sem controle pela vegetação seca devido à mais severa estiagem das últimas décadas. Outra hipótese é a de que
as queimadas tenham sido intencionais.
Em 16 de julho, o governo
federal proibiu as queimadas
em todo o país por 120 dias.
A medida visa reduzir o número de focos de incêndio em
florestas durante o período
de seca, que se agrava entre
os meses de agosto e outubro.
A medida já havia sido adotada em 2019, mas no fim de
agosto, e com validade de
apenas 60 dias.
No último dia 14, o governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência
– que foi reconhecida pelo governo federal na mesma data.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

