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Ipea projeta inflação sob
controle e recessão menor
Governo sanciona lei que muda as
regras sobre seguranças de barragens
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SP deflagra operação contra fraude
e sonegação no setor farmacêutico
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O primeiro-ministro da Itália,
Giuseppe Conte, disse na quintafeira (1º) que pedirá ao Parlamento a prorrogação do estado de
emergência por causa da covid19 no país até o final de janeiro,
num momento em que o governo
tenta evitar um salto no número
de infecções como os vistos em
outros países.
O estado de emergência,
que vencerá em meados de outubro, dá mais poderes aos governos centrais, tornando mais
fácil para as autoridades contornarem burocracias que reduzem a velocidade das tomadas
de decisão na Itália. Página 3

Previsão do Tempo
Sexta: Sol com aumento de nuvens ao
longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Manhã

Tarde

38º C
23º C

A queda nas importações em
ritmo maior que a redução das
exportações fez a balança comercial registrar superávit recorde em
setembro. No mês passado, o
país exportou US$ 6,164 bilhões
a mais do que importou, o melhor resultado para o mês desde
o início da série histórica, em
1989.
Tanto as exportações como
as importações caíram no mês

passado. Em setembro, o país
vendeu US$ 18,459 bilhões para
o exterior, com recuo de 9,1%
pelo critério da média diária em
relação ao mesmo mês do ano
passado. As importações, no entanto, caíram mais, somando US$
12,296 bilhões, redução de 25,5%
também pela média diária.
Com o resultado de setembro,
a balança comercial acumula superávit de US$ 42,445 bilhões

Lançada ação de apoio à
inclusão digital da população
de baixa renda acima de 50 anos
O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (1º),
Dia Internacional do Idoso, o
lançamento do projeto ‘Longevidade’, que promove a inclusão produtiva e digital para a
população de baixa renda acima
de 50 anos. Em evento, realizado no Palácio dos Bandeirantes,
também foram entregues 11 novos Centros de Convivência do
Idoso (CCI) e concedidos a 27

municípios o selo “SP Amigo do
Idoso”.
“É um dia de conscientização
e de renovar o respeito pelas pessoas com mais de 60 anos. Vamos
conjugar juventude com experiência, maturidade com iniciativa,
e é exatamente isso que confere o
programa que hoje foi organizado para celebrar o Dia Internacional do Idoso”, afirmou Doria.
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Operação Sabotagem
identifica laranjas de
facções criminosas
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Projeções no setor siderúrgico
melhoram, mas ano deve
fechar com queda
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Esporte

Brasileiro de Rally de
Velocidade retorna neste
fim de semana
Finalmente o Rally de Velocidade vai retornar depois de 6
meses e meio sem atividades.
Neste sábado (3) e domingo (4)
será realizada no norte do Rio
Grande do Sul a segunda rodada do Campeonato Brasileiro,
nas cidades de Viadutos, Erechim
e Severiano de Almeida. E quem
vai muito animada para o Rally
de Estação é a dupla campeã brasileira em 2018, formada pelo piloto mineiro Victor Corrêa e o
navegador catarinense Maicol
Souza, da equipe Unifenas/RT
One Rally.
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Rubens Barrichello, Thiago
Camilo e Felipe Fraga
estreiam no Sertões

Noite
Foto/ Breno Madeira

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,64
Venda: 5,65
Turismo
Compra: 5,47
Venda: 5,79

EURO
Carro da equipe RMattheis

Camping Caixa/COB chega
ao fim em Portugal, com
aprovação dos saltadores
O Camping Internacional
Caixa de Treinamento Missão
Europa, do Comitê Olímpico do
Brasil (COB), em Rio Maior,
Portugal, está na reta final para
a equipe de atletismo. O terceiro e último grupo de atletas
retorna na sexta-feira (2/10)
para casa, depois de 30 dias
de preparação voltada para os

Jogos de Tóquio-2021.
Neste último grupo, três
atletas são do salto triplo –
dois qualificados, Almir Cunha dos Santos, o Almir Júnior, e Alexsandro Melo, o
Bolt, e um com boas possibilidades de qualificação,
Mateus Daniel de Sá.
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Paulista Masculino encerra
a fase classificatória
nesta sexta

Fonte: Climatempo

Compra: 6,22
Venda:
6,23

nos nove primeiros meses do
ano. Esse é o segundo melhor
resultado da série histórica para
o período, perdendo para janeiro a setembro de 2017 (superávit
de US$ 53,258 bilhões).
No acumulado de 2020, as exportações somam US$ 156,780
bilhões, retração de 7% na comparação com o mesmo período de
2019 pela média diária. As importações totalizam US$ 114,336 bilhões, recuo de 14% pelo mesmo
critério.
A maior parte da alta do saldo em setembro é explicada pela
queda da importação da indústria de transformação, que recuou US$ 181,35 milhões pela
média diária em relação ao mesmo mês do ano passado, e da
indústria extrativa, cujas compras do exterior encolheram US$
18,32 milhões. Do lado das exportações, as vendas da indústria de transformação caíram US$
108,01 milhões.
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mestre. “Estão vindo melhores do que a gente projetava. A gente projeta que em
agosto [os dados da] indústria, comércio e serviço continuaram vindo bastante positivos, acima de 5%. O comércio com índices [de crescimento] acima de fevereiro,
pré-crise”, assinala o diretor
de Estudos e Políticas
Macroeconômicas do Ipea,
José Ronaldo Souza Júnior.
Apesar da melhora, o cenário econômico, marcado pela
pandemia da covid-19, ainda
exige cautela.
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Uma das equipes mais vitoriosas nos últimos anos da Stock
Car, a RMattheis agora vai acelerar no rally. A equipe chefiada por
Rodolpho Mattheis terá três dos
maiores nomes do automobilismo
brasileiro para uma nova experiência offroad: Rubens Barrichello, Felipe Fraga e Thiago Camilo
estreiam no Sertões 2020 em um
time que promete fazer história na
competição de quase 5.000 quilômetros entre São Paulo e Maranhão.
Rodolpho Mattheis, chefe da
equipe, comemorou essa parceria inédita.
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Itália vai
prorrogar
estado de
emergência
por covid-19
até janeiro

Foto/Arquivo/Tânia Rêgo/ABr

Autoridades do Fundo Monetário Internacional (FMI) alertaram na quinta-feira, (1º), em
Washington, que os riscos de
uma crise de dívida soberana
desencadeada pela pandemia
do novo coronavírus aumentarão se não houver mudanças na
arquitetura da dívida internacional, incluindo mais transparência nos empréstimos governamentais.
Em uma postagem em um
blog e um discurso, autoridades do FMI pediram que a iniciativa do G20 - que reúne as mais
importantes economias industrializadas - de suspender o serviço da dívida seja prorrogada
por mais 12 meses, até o fim de
2021, e, também, uma abordagem de reestruturação comum
a todos os credores oficiais bilaterais, incluindo a China.
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Balança comercial registra
superávit de US$ 6,16 bilhões
em setembro

Foto/ Edson Castro

FMI pressiona
por mudanças
em
reestruturações
de dívidas
soberanas

O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) reviu a previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) de
6% para 5% em 2020. Segundo o instituto, a inflação deste
ano deverá ser de 2,3%, abaixo da meta estabelecida pelo
Conselho Monetário Nacional
(4%). Essas projeções estão
descritas em dois estudos publicados hoje, sobre crescimento econômico e sobre o
comportamento dos preços.
A razão da revisão da projeção do PIB está nos indicadores econômicos do 3º tri-

O confronto entre as duas
melhores equipes do Paulista
Masculino de Voleibol até o
momento será a atração da rodada final da fase classificatória do principal torneio regional do país. Nesta sexta, a partir das 21h30, EMS Taubaté
Funvic e Vôlei Renata se enfrentam no Ginásio Abaeté, no
Vale do Paraíba. As duas equipes totalizam 9 pontos e estão
invictas e quem ganhar garan-

tirá a primeira posição na fase.
A partida será transmitida ao
vivo pelo Canal SporTV.
Mais cedo, às 19h, no Ginásio da Ponte Grande, em
Guarulhos, o Vedacit Vôlei
receberá o Sesi-São Paulo,
valendo a última vagas nas
semifinais. As duas equipes
não têm pontos e buscam a
primeira vitória e que garantirá a sequência na competição.
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SP deflagra operação contra fraude
e sonegação no setor farmacêutico
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto vem publica esta coluna
diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com tornou-se referencial da
liberdade possível. No Twitter, @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Em 2018 (no PSB), o advogado e vereador Caio Miranda - cujo
caráter é de um cristão - corrigiu (de branco pra pardo) suas características físicas pra Justiça Eleitoral. Portanto, não foi em 2020
(quando pintou tal possibilidade jurídica). Esta é a verdade real. O
resto é fake
+
PREFEITURA
Debate na Band (tv) pra prefeitura de São Paulo mostrou um
Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição, que terá o apoio total
do governador Doria; o deputado federal Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB) confiante que terá o Presidente Bolsonaro apoiando num 2º turno ...
+
PAULISTANA
... o ex-governador França (PSB) crescendo pra cima de Boulos-Erundina (PSOL) e Jilmar Tatto (PT) apostando tudo no apoio
do Lula (senão é o ex-Presidente quem pode dançar até 2020). Em
tempo : o modelo dos debates no Brasil tá mais engessado que
múmia egípcia
+
ASSEMBLEIA (SP)
PT, PSB, PSOL e PC do B unidos ao PSL (ainda meio Bolsonarista) e o ‘NOVO’ vão obstruindo o Projeto do governo Doria (PSDB
no poder desde 1995) que quer adequar os modelos administrativos-financeiros do Estado (pra não quebrar em 2021 por causa da
pandemia Covid 19)
+
GOVERNO (SP)
Na entrevista coletiva de hoje, o governador João Doria (PSDB
liberal de centro) seguirá apostando todas as fichas em que o governo do Presidente Bolsonaro) não jogará contra a vacina (chinesa em parceria com o Butantã) e ela salvará paulistas e brasileiros já
em 2020
+
CONGRESSO (BR)
Muitos senadores e deputados federais - integrantes dos partidos que compõem o atual ‘centrão’ - já apostam tudo no fato de
que Bolsonaro terá que aceitar - como se fosse dele - a indicação
de um desembargador federal (Piauí) pra vaga no Supremo. Quem
viver verá
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Conforme antecipamos, quando o nome de um desembargador
federal (Piauí) sequer era citado, que Jair Bolsonaro já tinha definido (leia-se aceitado como sendo dele) um nome pro Supremo, estávamos tratando exatamente da indicação que o Senado pode aprovar
+
PARTIDOS
A partir destes primeiros debates na televisão aberta, os donos, sócios preferenciais e até familiares colocados como prepostos dos atuais 33 partidos políticos brasileiros vão começar a negociar com quem estarão nos segundos turnos que acontecerão
nos mais 5,5 mil ...
+
POLÍTICOS
.. municípios em todos os Estados da Federação. Vai ter de
tudo, uma vez que nas eleições 2022 os deputados estaduais e
federais vão passar - pela 1ª vez - pelo que os vereadores tão
passando agora : sem coligações, vão ter que ter voto pessoal e da
própria legenda
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A fraude envolve grupos
empresariais responsáveis não
só pela distribuição de medicamentos no estado, como também pelo comércio varejista (redes de farmácias), que se beneficiam dos esquemas. São alvos
da operação cinco distribuidoras de medicamentos de grande
porte, duas redes varejistas
(com mais de 300 lojas) e uma
associação de distribuidores de
âmbito nacional.
Mandados de busca
Expedidos pela 2ª Vara Criminal de São José dos Campos, foram cumpridos 88 mandados de
busca e apreensão em empresas
e na residência de pessoas ligadas aos esquemas em 10 cidades, localizadas na Capital e
Grande São Paulo e também
nas regiões de Ribeirão Preto,

São José do Rio Preto, Marília, Piracicaba e Campinas.
Também foram cumpridos
mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e
Minas Gerais e, a pedido dos
promotores, houve o sequestro
de 17 imóveis.
A operação contou com participação de 160 agentes fiscais
de renda do estado de São Paulo, além de mais de 50 promotores de Justiça, 29 auditores fiscais da Receita Federal e 16 procuradores da PGE. A ação contou ainda com o apoio das polícias Civil e Militar.
Na Grande São Paulo, a Polícia Civil empregou 53 viaturas e
104 policiais de diversas unidades da corporação, como Garra,
GER e Dope, bem como um helicóptero com uma tripulação de
cinco pessoas para deslocamen-

tos rápidos. No interior, destacamentos da PM viabilizaram o
cumprimento dos mandados.
Além da participação em 32
alvos da segunda fase da operação Monte Cristo, a Secretaria da
Fazenda e Planejamento realizou,
ainda, a fiscalização em outros 54
contribuintes distribuídos em 16
das 18 delegacias regionais tributárias do estado e que apresentam indícios de não recolhimento da antecipação do ICMS
na entrada de medicamentos no
estado.
Entenda o caso
A investigação que desencadeou a operação desta quinta-feira (1º) começou há três anos, com
a deflagração da primeira fase da
Monte Cristo, que tinha como alvo
a rede de farmácias Farma Conde,
na região do Vale do Paraíba.

Lançada ação de apoio à inclusão digital da
população de baixa renda acima de 50 anos
O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (1º), Dia
Internacional do Idoso, o lançamento do projeto ‘Longevidade’, que promove a inclusão produtiva e digital para a população de baixa renda acima de 50
anos. Em evento, realizado no
Palácio dos Bandeirantes, também foram entregues 11 novos
Centros de Convivência do Idoso (CCI) e concedidos a 27 municípios o selo “SP Amigo do
Idoso”.
“É um dia de conscientização e de renovar o respeito pelas pessoas com mais de 60
anos. Vamos conjugar juventude com experiência, maturidade
com iniciativa, e é exatamente
isso que confere o programa que
hoje foi organizado para celebrar

o Dia Internacional do Idoso”,
afirmou Doria.
De acordo com o IBGE, o número de idosos maiores de 60
anos deve chegar a 25% da população brasileira até 2060. Ou
seja, uma a cada quatro pessoas
no país será idosa. Atualmente,
13% da população no Brasil tem
mais de 60 anos. Em São Paulo,
estima-se que em 2030 haverá
mais idosos do que crianças até
14 anos. Já em 2050, a previsão é
que haverá o dobro de idosos
em comparação com o número
de crianças.
“Com o lançamento deste
projeto, já estamos endereçando um cenário previsto pelas
instituições de pesquisa populacional. O projeto Longevidade prevê ações preparatórias e

preventivas para garantir a longevidade ativa e produtiva economicamente”, comentou a Secretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes.
O projeto ‘Longevidade’ foi
baseado em cinco principais pilares:
– Mobilidade Social – com
ações que asseguram a dignidade dos idosos por meio dos direitos e necessidades socioassistenciais, financeiras e físicas;
– Inclusão Produtiva – com
ações que permitam o engajamento dos idosos nas atividades de desenvolvimento econômico (trabalhos formal, informal
e voluntário);
– Educação Continuada –
com ações que proporcionam
oportunidades de aprendiza-

gens diversas durante todo o
curso da vida;
– Tecnologia – com ações
que asseguram a inclusão digital dos idosos;
– Saúde & Bem Estar – com
ações que previnam e reduzam
os fatores de risco das doenças
crônicas e da mortalidade prematura.
Webinário da Longevidade
Como parte da comemoração
do Dia Internacional do Idoso, a
Secretaria de Desenvolvimento
Social realizará entre os dias 6 e
29 de outubro o Webinário da
Longevidade, com transmissão
pelo YouTube no canal oficial da
Pasta:
https://
www.youtube.com/socialsaopaulo/.

Estado dobra prazo de validade de produto
para diagnóstico de tuberculose em bovinos
Os produtores rurais que
adquirirem novos frascos de tuberculina para diagnóstico de
tuberculose, principalmente em
bovinos, terão uma surpresa
positiva. O produto, produzido
pelo Instituto Biológico (IBAPTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, tem agora validade de dois
anos, o dobro do que era disponibilizado. Com isso, os distribuidores e pecuaristas poderão programar melhor as compras, armazenar o produto e reduzir o desperdício.
De acordo com o médicoveterinário do IB Ricardo Spacagna Jordão, a turberculina
bovina e a aviária são usadas
para triagem e confirmação do
diagnóstico de tuberculose em
animais de produção. A liberação para o aumento do prazo de
validade foi dada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) no iní-

cio do ano, mas agora, com o
fim dos estoques do produto,
os pecuaristas poderão encontrá-lo no mercado.
“Essa é uma boa notícia
para os produtores rurais, que
nos pediam esse aumento no
prazo para poderem se programar melhor e conseguirem armazenar os frascos. Antes, a
validade era de um ano, mas na
prática, era bem menor para o
produtor, pois tinha todo o trâmite de aprovação das partidas
no MAPA e logística. Com a
nova validade, haverá menos
desperdício de produto”, afirma. Os produtores também terão acesso a frascos mais modernos e de melhor qualidade,
segundo Jordão.
Brucelose
O MAPA também liberou,
em 23 de setembro, que o Instituto Biológico começasse a produzir o AAT, usado para o di-

agnóstico de brucelose, com
prazo de validade de 18 meses,
seis meses a mais do que é encontrado hoje no mercado.
Apesar da liberação, os produtores devem começar a encontrar o antígeno com novo
prazo de validade em breve nos
pontos de venda. Isso porque
a partir de agora é que as novas
partidas levarão em conta a
nova validade concedida pelo
Ministério da Agricultura.
“Em pouco tempo, todo o
nosso portfólio de imunobiológicos estará com prazo de validade maior. Isso foi possível graças aos novos equipamentos
adquiridos pelo Instituto, por
meio de recursos da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo [Fapesp], que
permitiram melhorar nossa produção e envase”, afirma Jordão.
Produção
O Instituto Biológico é a úni-

ca instituição do Brasil, autorizada pelo MAPA, a produzir imunobiológicos, antígenos usados
para diagnóstico de tuberculose e brucelose em bovinos.
Sem esses produtos, o país
não pode vender nem comprar
animais no exterior. A falta deles também prejudica o trânsito
interestadual de animais e pode
impactar diretamente na saúde
da população.
O trabalho do IB auxilia o
Programa Nacional de Controle
e Erradicação de Brucelose e
Tuberculose (PNCEBT) no diagnóstico e erradicação da tuberculose em bovinos. Em 2019,
o IB produziu 4,5 milhões de doses de imunobiológicos.
O instituto trabalha para aumentar essa produção, principalmente, após investimento de
R$ 3,5 milhões da Fapesp, que
permitiu a compra de novos
equipamentos e viabiliza novas
pesquisas na área.

Banda Armored Dawn está em
1º lugar nas rádios com a música
“Ragnarok” e prepara turnê 2021
Com o sucesso “Ragnarok”
tocando em primeiro lugar nas
rádios do sul do Brasil, a Banda Armored Dawn prepara sua
turnê especial 2021 com o projeto “Armored Dawn Convida”,
onde a ideia é unir forças em
prol do metal, chamando várias bandas brasileiras para o
mesmo palco em nove cidades
do país.
Banda Armored Dawn vem
conquistando cada vez mais o
mercado da música mundial,
criando uma base solida de fãs
por todas as cidades que fazem
shows e consolidando-se com
um dos grandes nomes da década do metal brasileiro.
Vem crescendo muito, registrando impressionantes e
expressivos números na sua
trajetória. Bateu 1 milhão de viewes no Youtube, om o videoclipe “Sail Away” e seu último
lançamento Ragnarok atingiu o
primeiro lugar em várias rádios
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O Governo de São Paulo, em
ação conjunta da Secretaria da
Fazenda e Planejamento do Estado, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Superintendência da Receita Federal e da
Procuradoria Geral do Estado,
deflagrou na manhã de quintafeira (1°) a segunda fase da Operação Monte Cristo, visando ao
combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas
do setor farmacêutico.
A investigação aponta a existência de diversas organizações criminosas voltadas para
a prática desses e de outros
delitos. Estima-se que o esquema desenvolvido tenha causado um prejuízo aos erários estadual e federal, nos últimos
seis anos, de aproximadamente
R$ 10 bilhões.

do Sul do Brasil e com um destaque na capa da Revista Rock City
da Alemanha, uma das mais importantes revistas do país.
O projeto Armored Dawn Convida terá início em Manaus em 05/
03/2021 e seguira para o Rio, Uberaba, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Santos e termina em São
Paulo dia 28/03/2021.

Será realizada essa turnê
com todas as medidas de segurança recomendadas pela
OMS (Organização Mundial da
Saúde) e pretende unificar celebridades no mesmo palco
como Korzus, Dr Sin, Jimmy &
Rats, e Medjai.
Currículo da banda impressiona, pois já tocaram nas princi-

pais capitais brasileiras, abrindo para Megadeth, Symphony,
Rhapsody, Tarja Marillion, The
Offspring e Sabaton, e em janeiro fizeram um tour pela Europa, ao lado de Fates Warning,
passando pela Alemanha, Holanda, República Tcheca,
Hungria e Eslováquia.
A banda conta com uma
nova formação com Eduardo
Parras (vocal), Tiago de Moura
(guitarra), Timo Kaar Koski
(guitarra), Heros Trench (guitarra),
Fernando
Quesada (baixo), Rafael Agostinho (teclado), Rodrigo Oliveira (bateria).
Armored Dawn tem o compromisso e o objetivo de
levar metal para várias cidades
do Brasil e do mundo, entende
que cada passo dado, coopera
com a indústria musical, deixando sua marca nessa década com
a banda que faz a diferença no
metal brasileiro.
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Ipea projeta inflação sob
controle e recessão menor
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) reviu a
previsão de queda do Produto
Interno Bruto (PIB) de 6% para
5% em 2020. Segundo o instituto, a inflação deste ano deverá
ser de 2,3%, abaixo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (4%). Essas projeções estão descritas em dois
estudos publicados hoje, sobre
crescimento econômico e sobre
o comportamento dos preços.
A razão da revisão da projeção do PIB está nos indicadores
econômicos do 3º trimestre. “Estão vindo melhores do que a
gente projetava. A gente projeta
que em agosto [os dados da] indústria, comércio e serviço continuaram vindo bastante positivos, acima de 5%. O comércio
com índices [de crescimento]

acima de fevereiro, pré-crise”,
assinala o diretor de Estudos e
Políticas Macroeconômicas do
Ipea, José Ronaldo Souza Júnior.
Apesar da melhora, o cenário econômico, marcado pela
pandemia da covid-19, ainda exige cautela. O raciocínio é que não
é possível pensar na economia
sem pensar na saúde. “Como vai
se dar a epidemia nos próximos
meses necessariamente tem impacto na atividade econômica”,
descreve o diretor. “Uma disseminação grande [da covid-19] e
um número alto de mortes pode
levar a desaceleração de setores que eventualmente já estão
se recuperando, principalmente
setor de serviços, como aqueles
prestados às famílias, que dependem mais da circulação das

pessoas.”
Outra preocupação é com a
situação fiscal e o endividamento do Tesouro Nacional. “A pandemia trouxe uma alta de gastos
bastante acentuada, combinada
com a redução da atividade econômica - que impactou na receita tributária. Com isso, gerou um
déficit muito grande esse ano,
comprometendo a dívida pública e tornando mais urgente a
adoção de medidas relacionadas
à contenção de gastos públicos”, alerta o economista.
Para Souza Júnior, o governo vai ter que conter os gastos,
para que a dívida pública tenha
uma trajetória sustentável. Ele
sugere a adoção de “medidas estruturais” para reverter o problema, como o pacto federativo e
da reforma administrativa.

Preços e juros
Apesar da alta do preço de
alguns alimentos, a inflação não
preocupa o diretor. Ele acredita
que haverá reequilíbrio. “O preço alto estimula a oferta. Para os
próximos períodos, em particular para o ano que vem, é de se
esperar uma alta na produção”,
diz se referindo à oferta de produtos como arroz. Para outros
produtos, o estudo do Ipea
aponta que ainda há um grau de
ociosidade na economia, o que
evita alta de preços.
O diretor do Ipea acredita
que o Conselho de Política Monetária do Banco Central não
precise elevar a taxa Selic por
causa da inflação, e que nas próximas reuniões o Copom mantenha a taxa nos atuais 2%. (Agência Brasil)

Arrecadação sobe em agosto
após seis meses de queda
A arrecadação total das receitas federais atingiu, em agosto
deste ano, o valor de R$ 124,505
bilhões, com crescimento real (descontada a inflação) de 1,33% em
relação ao mesmo mês de 2019.
Este foi o primeiro crescimento real
depois de seis meses seguidos de
retração. Os dados foram divulgados na quinta-feira, (1º) pela
Receita Federal.
No período acumulado de janeiro a agosto de 2020, a arrecadação alcançou o valor de R$
906,461 bilhões, representando
decréscimo de 13,23% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Uma das explicações para o
crescimento da arrecadação em
agosto é o pagamento nesse mês
das parcelas de tributos que tinham sido adiadas por causa da
crise gerada pela pandemia de
covid-19. A arrecadação do Programa de Integração Social (PIS)
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

(Cofins) teve crescimento real de
16,28%, chegando a R$ 31,811
milhões, o que representa acréscimo real de 16,28%. “Esse resultado pode ser explicado pelo fato
de os contribuintes terem efetuado o pagamento das contribuições com vencimento em abril
(período de apuração, março)
neste mês, por força das medidas relacionadas à pandemia do
coronavírus”, diz a Receita. Também houve influência do aumento do volume de vendas e da queda nos serviços.
A Receita Previdenciária arrecadou R$ 40,010 bilhões, com
aumento real de 13,74%. Esse
crescimento também é explicado
pelo pagamento da Contribuição
Previdenciária Patronal, que tinha
sido adiado.
Por outro lado, as compensações tributárias (ressarcimentos
do Fisco aos contribuintes) cresceram 98% por influência da pandemia, na comparação com agosto de 2019. O valor das compen-

sações chegou a R$ 18,096 bilhões.
Perspectivas
Segundo o chefe do Centro
de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias,
a atividade econômica “ainda não
voltou em sua plenitude”, mas a
expectativa é de retomada, com
crescimento da arrecadação.
“Mesmo diante da elevação das
compensações tributárias, e sob
efeito da desaceleração econômica, é possível verificar nos indicadores que estamos em uma
nova trajetória ascendente da arrecadação. Quanto a setembro,
estamos muito otimistas. Estamos
fechando os últimos números,
mas o resultado é positivo, muito melhor do que [o de] agosto”,
afirmou.
Malaquias disse ainda que
não há sinais de aumento da
inadimplência das empresas, mas
ressaltou que os contribuintes
em dificuldades podem pedir par-

celamento especial. “Ao longo
da pandemia, muitas empresas tiveram dificuldade com seu caixa,
com a queda do faturamento. A
legislação atual já prevê um parcelamento especial nessas hipóteses. O contribuinte que tiver dificuldade pode procurar o atendimento da Receita, apresentar sua
situação e o seu pedido de parcelamento. Ele tem condição de negociar o pagamento desses débitos para que a retomada das suas
atividades não fique prejudicada”, afirmou.
IOF
De acordo com Malaquias,
está em estudo a manutenção da
alíquota zero do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) em
operações de crédito até o fim do
ano. Esta é uma das medidas de
enfrentamento da crise gerada pela
pandemia. Ele acrescentou que, se
houver necessidade, o IOF pode
ser mantido em zero também em
2021. (Agência Brasil)

Balança comercial registra superávit
de US$ 6,16 bi em setembro
A queda nas importações
em ritmo maior que a redução
das exportações fez a balança
comercial registrar superávit recorde em setembro. No mês
passado, o país exportou US$
6,164 bilhões a mais do que importou, o melhor resultado para
o mês desde o início da série
histórica, em 1989.
Tanto as exportações como
as importações caíram no mês
passado. Em setembro, o país
vendeu US$ 18,459 bilhões para
o exterior, com recuo de 9,1%
pelo critério da média diária em
relação ao mesmo mês do ano
passado. As importações, no
entanto, caíram mais, somando
US$ 12,296 bilhões, redução de
25,5% também pela média diária.
Com o resultado de setembro, a balança comercial acumula superávit de US$ 42,445 bilhões nos nove primeiros meses do ano. Esse é o segundo
melhor resultado da série histórica para o período, perdendo para janeiro a setembro de
2017 (superávit de US$ 53,258
bilhões).
No acumulado de 2020, as
exportações somam US$ 156,780

bilhões, retração de 7% na comparação com o mesmo período
de 2019 pela média diária. As importações totalizam US$
114,336 bilhões, recuo de 14%
pelo mesmo critério.
A maior parte da alta do saldo em setembro é explicada pela
queda da importação da indústria de transformação, que recuou US$ 181,35 milhões pela
média diária em relação ao mesmo mês do ano passado, e da
indústria extrativa, cujas compras do exterior encolheram US$
18,32 milhões. Do lado das exportações, as vendas da indústria de transformação caíram
US$ 108,01 milhões. Em contrapartida, as vendas da indústria
extrativa subiram US$ 19,65 milhões, e as vendas da agropecuária aumentaram US$ 5,38 milhões na mesma comparação.
Categorias
Entre os produtos que puxaram o crescimento das exportações agropecuárias em setembro, os destaques foram o café
não torrado, cujo valor vendido aumentou US$ 2,453 milhões
no critério da média diária em
relação ao mesmo mês do ano

passado, e os animais vivos,
com alta de US$ 1,3 milhão na
mesma comparação.
Na indústria extrativa, subiram as exportações de minério
de ferro, com alta de US$ 48,4
milhões em relação a setembro
do ano passado pela média diária, motivadas tanto pelo aumento da demanda como pela
alta no preço internacional.
As exportações de óleos
brutos de petróleo, no entanto,
continuam a cair e encerraram o
mês passado com queda de US$
29,98 milhões. Nesse caso, a
queda deve-se tanto à queda do
preço internacional como do
volume de demanda por causa
da pandemia de covid-19.
Na indústria de transformação, as maiores quedas foram
registradas em plataformas de
petróleo (-US$ 71,27 milhões
pela média diária), óleos combustíveis de petróleo (-US$
11,54 milhões) e tabaco (-US$
8,62 milhões).
Além da crise na Argentina,
principal destino das vendas
industriais brasileiras, a exportação fictícia de uma plataforma de petróleo ocorrida em setembro do ano passado, que

não se repetiu neste ano, impactou o resultado. Nesse tipo de
operação, classificada como
dentro das regras internacionais
de comércio, uma petroleira registra uma plataforma numa
subsidiária no exterior, sem que
o equipamento saia do país.
Meta anual
Depois de o saldo da balança comercial ter encerrado 2019
em US$ 48,035 bilhões, o segundo maior resultado positivo da
história, o mercado estima menor volume de comércio em
2020, por causa da pandemia do
novo coronavírus. No entanto,
a retração das importações em
ritmo maior que a das exportações elevou as projeções de
saldo.
Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo
Banco Central, os analistas de
mercado preveem superávit de
US$ 55,15 bilhões para este ano.
O Ministério da Economia atualizou a estimativa de saldo positivo para US$ 55 bilhões, com
leve queda em relação à estimativa de US$ 55,4 bilhões divulgada em julho. (Agência Brasil)

Projeções no setor siderúrgico melhoram,
mas ano deve fechar com queda
O Instituto Aço Brasil informou na quinta-feira, (1º) que a
produção total de aço bruto este
ano deverá ser de 30.498 milhões
de toneladas, volume 6,4% menor do que o registrado em 2019.
Estima-se ainda que o período
seja encerrado com queda de
3,1% em vendas internas, atingindo 18.223 milhões de toneladas.
Os volumes de exportações
e importações também foram revisados para 1,44 milhão de toneladas (US$ 5.580 milhões) e
1.819 milhões de toneladas (US$
1.943 milhões). Embora a avalia-

ção tenha melhorado desde a
última projeção feita pelo instituto, em julho, ambos os índices
continuam apresentando perspectiva considerável de queda,
em relação a 2019, de 10,7% e
23,1%, respectivamente. Assim,
o consumo aparente deve ser de
19.998 milhões de toneladas, perfazendo uma redução de 4,7%.
Em entrevista coletiva, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade,
Carlos da Costa, reconheceu a
possibilidade de haver alta no
preço dose produtos. Costa disse que isso se explica pelo en-

colhimento de estoques, adotado como “estratégia de sobrevivência”, e que se trata de uma
condição para que o setor possa se recuperar.
“Tínhamos começado bem o
ano. Fomos pegos de surpresa,
como o mundo inteiro, com uma
pandemia, e a primeira reação foi
[a de termos] a tempestade perfeita. Tanto é que o setor de aço
previu uma queda de 20%”, disse o secretário, em visita à usina
da Gerdau, em Araçariguama, região metropolitana de Sorocaba,
no estado de São Paulo.
“Nosso varejo, nosso ataca-

do, nossos distribuidores emagreceram, esvaziaram os estoques. Até os estoques preencherem-se novamente, vamos, infelizmente, ter, em algumas localidades, escassez de alguns produtos e preços mais altos, principalmente na ponta. São as dores
da retomada”, acrescentou.
Segundo o Instituto Aço Brasil, a crise sanitária baixou para
45% o nível de operações do setor, que atualmente funciona com
63% de sua capacidade, a mesma
de janeiro deste ano. Para 2021, a
expectativa é de que chegue a
75%. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

FMI pressiona por
mudanças em
reestruturações de
dívidas soberanas
Autoridades do Fundo Monetário Internacional (FMI) alertaram na quinta-feira, (1º), em Washington, que os riscos de uma
crise de dívida soberana desencadeada pela pandemia do novo
coronavírus aumentarão se não houver mudanças na arquitetura
da dívida internacional, incluindo mais transparência nos empréstimos governamentais.
Em uma postagem em um blog e um discurso, autoridades do
FMI pediram que a iniciativa do G20 - que reúne as mais importantes economias industrializadas - de suspender o serviço da dívida
seja prorrogada por mais 12 meses, até o fim de 2021, e, também,
uma abordagem de reestruturação comum a todos os credores
oficiais bilaterais, incluindo a China.
Um novo relatório de pesquisa do FMI delineou as opções
para melhorar a transparência e as reestruturações de dívidas.
“Uma crise de dívida sistêmica induzida pela pandemia não
pode ser descartada”, disse o primeiro vice-diretor-gerente do FMI,
Geoffrey Okamoto, em comentários preparados para um discurso
em um evento virtual do Instituto Peterson de Economia Internacional. “Quanto mais o problema for adiado, pior se tornará”, frisou.
Dívidas
Pesquisadores do FMI disseram em um novo relatório publicado nesta quinta-feira que, antes da pandemia, a arquitetura legal
existente para reestruturações de dívidas soberanas funcionou
muito bem, especialmente na comparação com os anos 1980, quando
as reestruturações de dívidas latino-americanas se arrastavam
durante anos, muitas vezes travadas por números pequenos de
detentores de títulos.
Inovações mais recentes, como as Cláusulas de Ação Coletiva
aprimoradas – que permitem que maiorias mais amplas de detentores de títulos imponham termos novos – facilitaram reestruturações mais rápidas, explicaram, citando o acordo firmado pela Argentina com credores um mês atrás para reestruturar quase 65
bilhões de dólares de títulos internacionais.
Mas uma grande parcela de títulos soberanos internacionais
pendentes, muitas vezes em países de baixa renda, carece de tais
cláusulas, e a dívida não financiada normalmente não inclui essas
cláusulas de reestruturação por maioria, o que torna difícil reestruturar dívidas que se tornam insustentáveis.
A participação do setor privado na iniciativa de suspensão do
serviço da dívida não se concretizou, o que limita o socorro a
países pobres atingidos duramente pelo coronavírus.
Tanto a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em uma
postagem em um blog, quanto Okamoto, pediram uma adoção
mais ampla das cláusulas de ação coletiva aprimorada. (Agência
Brasil)

Itália vai prorrogar
estado de emergência
por covid-19
até janeiro
O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse na
quinta-feira (1º) que pedirá ao Parlamento a prorrogação do
estado de emergência por causa da covid-19 no país até o
final de janeiro, num momento em que o governo tenta evitar
um salto no número de infecções como os vistos em outros
países.
O estado de emergência, que vencerá em meados de outubro, dá mais poderes aos governos centrais, tornando mais
fácil para as autoridades contornarem burocracias que reduzem a velocidade das tomadas de decisão na Itália.
“Vamos propor ao Parlamento a extensão do estado de emergência, provavelmente até o final de janeiro de 2021”, disse
Conte a jornalistas durante uma visita a Caserta, no sul da
Itália.
O governo tem a maioria das cadeiras no Parlamento.
A Itália, primeiro país da Europa a enfrentar um grande
surto do novo coronavírus durante a primavera no Hemisfério
Norte, conseguiu reduzir as infecções após um rígido lockdown que vigorou entre março e maio.
No entanto, o país tem o maior número de mortos pelo
coronavírus da Europa continental, com 35.893 óbitos confirmados.
O número de casos diários voltou a subir nos dois últimos
meses, mas se mantém abaixo de 2 mil, uma fração do registrado na França e na Espanha, que foram forçadas a apertar
novamente as restrições em algumas áreas.
“A situação permanece crítica, embora as infecções estejam sob controle”, acrescentou Conte. (Agência Brasil)
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Redes públicas de ensino
registram 36,1 milhões matrículas
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou na quinta-feira,
(1º) os dados preliminares do
Censo Escolar da Educação Básica 2020, relativos até o dia 11
de março. Os números mostram
que as matrículas nas redes públicas estaduais e municipais de
ensino somavam 36.140.678 estudantes, desde a creche até o
ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos.
Os dados ainda poderão ser
revisados. Os responsáveis pelas escolas têm até o dia 30 deste mês para complementar os dados e, se necessário, corrigir as
informações enviadas.
Os resultados referem-se à
matrícula inicial na creche, pré-

Anvisa avalia estudos
não clínicos de vacina
contra a covid-19
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou a análise do “primeiro pacote de dados” da vacina contra covid-19 em desenvolvimento pela Universidade de Oxford
e pela empresa anglo-sueca
AstraZeneca.
Em nota, a agência reguladora afirma que isso não significa que já se possa chegar a uma
conclusão sobre a qualidade,
segurança e eficácia da vacina,
pois muitos dados ainda precisam ser submetidos à análise.
A avaliação da Anvisa faz
parte do procedimento de “submissão contínua”, adotado especificamente para as vacinas
contra covid-19 para “conferir
maior agilidade à análise regulatória dos dossiês de registro

dessas vacinas”.
Segundo a agência, o procedimento de submissão contínua seguirá até que evidências suficientes estejam disponíveis para suportar um pedido formal de registro, desde
que possa se comprovar uma
relação de benefício-risco positiva e robusta.
No comunicado, a agência
se compromete a analisar os
dados da pesquisa da vacina à
medida em que se tornam disponíveis e atuar da forma mais
rápida possível para que a população tenha “acesso a vacinas de qualidade, eficácia e segurança comprovadas para
uso no contexto de emergências em saúde pública”. (Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou na quinta-feira, (1º) a
Lei 14.066/20 que muda as regras
sobre a seguranças de barragens.
A lei, que estabelece a Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), aumenta as
exigências com relação à segurança e estipula multas administrativas, que vão de R$ 2 mil a
R$ 1 bilhão, às empresas que
descumprirem as normas.
Além das multas, o infrator
pode sofrer penalidades que vão
Foto/Isac Nóbrega/PR

Adutora
A primeira etapa da adutora
foi inaugurada em 2013. O trecho entregue hoje recebeu mais
de R$ 245 milhões do governo

2.404.273 em creches, somando as
matrículas em período integral
(1.372.196) e parcial (1.032.077) e
3.974.417 na pré-escola, dos quais
3.591.610 em período parcial e
382.807 no integral.
Já no ensino fundamental foram registradas 11.483.652 matrículas nas séries iniciais (do 1º
ao 5º ano), sendo 10.570.953 em
período parcial e 912.699 em período integral. As séries finais
(do 6º ao 9º ano) somaram
9.666.746 matrículas, sendo
8.957.114 em período parcial e
709.632 em período integral.
No ensino médio foram registradas 6.220.817 matrículas,
sendo 5.420.282 em período parcial e 800.535 em período inte-

gral. Na educação de jovens e
adultos presencial foram
1.074.373 matrículas, das quais
146.266 no ensino fundamental
e 928.107 no ensino médio.
O censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica
e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área. As matrículas e
os dados escolares coletados
servem de base para o repasse
de recursos do governo federal
e para o planejamento e divulgação de dados das avaliações
realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
(Agência Brasil)

Governo sanciona lei que muda as
regras sobre seguranças de barragens

Bolsonaro inaugura
obra de adutora
em Pernambuco

Em sua segunda visita a Pernambuco desde que foi eleito, o
presidente Jair Bolsonaro desembarcou na quinta-feira (1º),
em São José do Egito, no sertão
do estado, para inaugurar a segunda etapa do Sistema Adutor
do Pajeú.
Na cerimônia, acompanhado
por parlamentares e pelos ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Luiz
Eduardo Ramos (Secretaria de
Governo), o presidente destacou a importância da água para
o povo nordestino.
“A questão da água é vital
para todos nós. E, no semblante
do nordestino, quando chega
água parece que ganhou ele na
Mega-Sena. E ganhou sim”, afirmou.
Ainda em seu discurso, ele
defendeu a democracia. “Eu
nunca abrirei mão que meu povo
tenha liberdade e tenha democracia. Quem disse que eu ia fazer o contrário deve estar decepcionado”, garantiu.

escola, ensino fundamental e ensino médio (incluindo o médio
integrado e normal magistério),
no ensino regular e na educação de jovens e adultos presencial fundamental e médio (incluindo a educação de jovens e
adultos integrada à educação
profissional) das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral e
o total de matrículas nessas redes de ensino. Segundo a pasta, a versão final do censo está
prevista para ser divulgada em
dezembro.
Os dados divulgados na quinta-feira (1º) mostram que na educação infantil foram registradas
6.378.690 matrículas, das quais

federal e começou a ser construído - pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(Dnocs) - em março deste ano.
Com ele, a expectativa é de que
a oferta de água aumente em 78%
para a região. É que a vazão do
sistema passará de 290 para 480
litros por segundo. A captação
é realizada no Eixo Leste da
Transposição do Rio São Francisco.
Em outro município pernambucano, Sertânia, o presidente
visitou obras do Ramal do
Agreste, na estação de bombeamento VII. A estrutura, que também será receptora das águas do
Eixo Leste, está com 70,6% de
execução.
A expectativa é de atender 68
cidades e mais de 2,2 milhões de
habitantes. Bolsonaro retorna
hoje a Brasília.
Campina Grande
Antes de chegar a Pernambuco, o avião do presidente da
República fez uma escala em
Campina Grande (PB).
Lá, ainda no aeroporto da cidade, ele se reuniu com o prefeito Romero Rodrigues (PSD) por
40 minutos e cumprimentou apoiadores. (Agência Brasil)
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de advertência até a perda dos
direitos de exploração mineral ou
de benefícios fiscais concedidos. A lei proíbe ainda o uso de
barragens construídas pelo método chamado a montante, quando a construção ocorre por meio
do acréscimo de camadas sucessivas de degraus com o próprio
material de rejeito de mineração
sob o dique inicial.
Esse foi o método utilizado
pela Vale nas barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas
Gerais, que romperam nos anos

de 2015 e 2019, matando mais de
250 pessoas. Com a nova lei, as
empresas têm o prazo de até 25
de fevereiro de 2022 para descomissionar as barragens,
isto é, desmontá-las. O prazo, contudo, pode ser prorrogado pela Agência Nacional
de Mineração (ANM) em razão da inviabilidade técnica
para a execução do serviço nesse período.
A legislação também diz que
as áreas degradadas por acidentes ou desastres ambientais,

como as de Mariana e Brumadinho, têm prioridade para receber recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente
(FNMA).
A lei determina ainda que
os responsáveis pelas barragens notifiquem imediatamente o órgão fiscalizador, o órgão
ambiental e o órgão de Defesa
Civil sobre qualquer alteração
das condições de segurança
da barragem que possa implicar acidente ou desastre.
(Agência Brasil)

Operação Sabotagem identifica
laranjas de facções criminosas
A Delegacia de Polícia Federal (PF) em Angra dos Reis,
na Costa Verde fluminense, deflagrou na quinta-feira, (1º) a
Operação Sabotagem, que cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de São
Vicente e Santos, no litoral paulista, e em Angra.
Na ação, foram apreendidos

documentos e celulares, com o
objetivo de identificar pessoas
usadas como laranjas por um líder de facção criminosa. O nome
do alvo principal não foi divulgado pela Polícia Federal, que
informou tratar-se de um narcotraficante que teve a prisão decretada em 2019, acusado de organizar o comércio de drogas

entre o Brasil e a Europa, via
Porto de Santos.
As investigações identificaram diversos imóveis de alto
padrão, avaliados entre R$ 2,5
milhões e R$ 5 milhões em Angra dos Reis, no nome de pessoas que declaram renda mensal de um salário mínimo, algumas delas recebendo auxílio

emergencial. Os bens foram bloqueados pela justiça.
Segundo a PF, o nome da
operação se refere à influência
de integrantes da organização
criminosa na obstrução das investigações, com ausência de
colaboração dos envolvidos
por temor à facção. (Agência
Brasil)

TSE inclui em normas eleitorais
medidas sanitárias contra a covid-19
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou
na quinta-feira, (1º) a inclusão
nas normas eleitorais das medidas previstas no Plano de
Segurança Sanitária para as
eleições municipais de novembro.
Com a formalidade, passam a
ser obrigatórias as medidas de

prevenção ao contágio pelo
novo coronavírus durante a votação, conforme previstas no plano de segurança, que já havia
sido anunciado no início de setembro.
Entre outras medidas, os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem
usando máscaras faciais e de-

verão higienizar as mãos com
álcool em gel antes e depois de
votar.
Também foi oficializado a
expansão do horário de votação, que começará as 7h, conforme já anunciado anteriormente pelo TSE, e o treinamento remoto dos mesários.
As novas regras preveem

ainda a transferência temporária de eleitor para permitir melhor distribuição entre os locais
de votação e diretrizes complementares do comitê de monitoramento das eleições. Foi regulamentada também a justificação de ausência às urnas por
meio do aplicativo e-título.
(Agência Brasil)

Impactos negativos da covid-19 nas
empresas diminuíram em agosto
Os impactos negativos da
pandemia da covid-19 foram
sentidos por 33,5% das 3,4 milhões de empresas brasileiras na
segunda quinzena de agosto,
contra 38,6% medidos no período anterior. Na primeira quinzena de junho, o efeito negativo
foi sentido por 70% do total.
Outras 37,9% tiveram impacto
pequeno ou inexistente e 28,6%
sentiram efeitos positivos com
a crise sanitária na segunda
quinzena de agosto. Os dados
foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), na Pesquisa
Pulso Empresa: Impacto da Covid19 nas Empresas.
Empresas de todos os portes relataram a melhora na percepção. Segundo o IBGE, os
efeitos pequenos ou inexistentes foram sentidos por 52,6%
das empresas de grande porte,
43,3% das médias e por 37,8%
das menores. As de porte intermediário tiveram a maior percepção dos efeitos positivos, com
33,8%.
De acordo com o coordenador de Pesquisas Conjunturais
em Empresas do IBGE, Flávio
Magheli, nos primeiros meses da
crise sanitária os impactos estavam relacionados à demanda
por vendas, produção e atendimento, com o fechamento das
lojas e o isolamento social. De-

pois, os problemas foram de oferta e acesso à cadeia de suprimentos. Com a flexibilização das
medidas restritivas, está ocorrendo um processo de retomada
gradual.
As empresas de construção
(40,0%) e do comércio (36,0%)
foram as que relataram mais efeitos negativos na quinzena, as
mesmas atividades da quinzena
anterior. A indústria (40,3%) e o
setor de serviços (43,2%) relataram mais impactos pequenos ou
inexistentes, com destaque para
os segmentos de serviços de informação e comunicação (68,7%)
e serviços de transporte (48,8%).
Segundo Magheli, o perfil do impacto mudou no decorrer da
pandemia.
“Do ponto de vista setorial,
no início da pesquisa, há uma
incidência forte de dificuldades
na indústria, na construção, nos
serviços e principalmente no comércio, devido à grande dependência dos pequenos comércios em relação às lojas físicas. Ao
longo desses três meses, ocorreu uma retomada gradual, mas
no final de agosto 33,5% das
empresas ainda sinalizam algum
grau de dificuldade”.
Na análise regional, no período analisado os efeitos foram pequenos ou inexistentes para
37,4% das empresas na região
Norte; 37,3% no Sudeste; 42,9%

no Sul e 40,7% no Centro-Oeste.
Com a maior abertura econômica
nos estados do nordeste, a região
se destaca com 45% das empresas relatando efeitos positivos na
segunda quinzena de agosto.
A redução nas vendas foi percebido por 32,9% das empresas,
34,7% tiveram impactos pequenos ou inexistentes e 32,2% relataram aumento nas vendas. O
setor mais afetado pela redução
nas vendas foi a construção, com
42,7%. O aumento foi sentido por
40,7% das empresas do comércio, sendo 43% no comércio varejista e 46,6% comércio de veículos, peças e motocicletas.
Apenas 13,9% das empresas
relataram facilidade na capacidade de fabricar produtos ou atender clientes, enquanto 31,4% tiveram dificuldades e 54,4% não
tiveram alteração significativa. A
dificuldade no acesso ao fornecedor foi relatada por 46,8% e
44,1% não perceberam alteração.
Obstáculos para realizar pagamentos de rotina foi sentida por
40,3% das empresas e 53% não
tiveram alteração significativa.
Segundo os dados do IBGE,
na segunda quinzena de agosto
85% das empresas em funcionamento mantiveram o número de
colaboradores em relação ao período anterior, 8,1% diminuíram
e 6,3% ampliaram o quadro de
pessoal. Das 280 mil empresas

que demitiram, 56,8% diminuíram
o quadro em até 25%, sendo
55,8% delas empresas de menor
porte, com até 49 trabalhadores.
Entre as medidas de prevenção da pandemia foram relatadas
por 93,1% das empresas a realização de campanhas de informação e medidas extras de higiene,
28,6% mudaram o método de entrega, 25,7% adotaram o trabalho remoto, 20,1% anteciparam
férias dos funcionários e 23,8%
adiaram o pagamento de impostos.
O apoio governamental para
adotar medidas para reduzir os
impactos da pandemia foi relatado por 21,4% das empresas,
sendo 47,9% das empresas que
adiaram o pagamento de impostos e 61,6% das que acessaram
linhas de crédito para o pagamento da folha salarial.
De acordo com Magheli, a situação geral das empresas melhorou, mas ainda não foram recuperadas as perdas provocadas pela pandemia da covid-19.
“Ao longo desses três meses, a percepção das empresas
melhorou, mas o efeito de diminuição sobre as vendas, redução na capacidade de fabricar
produtos ou atender clientes, dificuldades em acessar fornecedores e insumos e realizar pagamentos ainda faz parte da rotina
das empresas”. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Projeto Olimpíadas - Empreendimentos Imobiliários S.A. - C.N.P.J. 03.849.451/0001-96
Relatório de Administração
Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176 da Lei nº 6.404/76, e em conformidade com o Estatuto Social desta Companhia, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios em 31.12.2019 e 31.12.2018, expressas em Reais.
Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (Em R$)
ATIVO
2019
2018 PASSIVO
2019
2018
Circulante
468.354,78 775.968,41 Circulante
158.366,05 154.581,10
Disponibilidade e Aplicações ﬁnanceiras
466.779,10 775.934,67 Obrigações tributárias
158.366,05 154.581,10
Créditos diversos e outros ativos
1.575,68
33,74 Patrimônio Líquido
30.026.119,68 29.705.567,82
Não Circulante
29.716.130,95 29.084.180,51
Capital
social
23.097.515,00
23.097.515,00
Realizável a Longo Prazo
29.716.130,95 29.084.180,51
2.644.875,77 2.419.416,35
Créditos de pessoas ligadas
7.543.989,03 6.912.038,59 Reserva de Capital
4.283.728,91 4.188.636,47
Imóveis destinados a venda
22.172.141,92 22.172.141,92 Reserva de Lucros
Total do Ativo
30.184.485,73 29.860.148,92 Total do Passivo
30.184.485,73 29.860.148,92
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$)
Demonstração do Resultado (Em R$)
31/12/2019 31/12/2018
Descrição
Capital
Reserva
Lucros
Receita de Aluguéis de Imóveis
5.324.235,46 5.202.999,42
(194.334,58) (189.909,51)
Saldos em
Social de Capital Acumulados
Total ( - ) Impostos incidentes sobre vendas
31.12.17
23.097.515,00 2.198.961,80 4.151.681,33 29.448.158,13 ( = ) Resultado do aluguel de imóveis 5.129.900,88 5.013.089,91
5.129.900,88 5.013.089,91
Lucro Líquido do Exercício
- 4.409.091,02 4.409.091,02 ( = ) Resultado bruto
(+/-) Despesas e receitas operacionais
Constituição
(66.296,43) (68.523,54)
de reserva legal
- 220.454,55 (220.454,55)
- Despesas administrativas
(507,89)
(156,95)
Distribuição de dividendos
- (4.151.681,33) (4.151.681,33) Despesas tributárias
Despesas ﬁnanceiras
(6.814,33) (6.682,18)
Saldos em
Receitas ﬁnanceiras
12.398,37 20.378,96
31.12.18
23.097.515,00 2.419.416,35 4.188.636,47 29.705.567,82
(61.220,28) (54.983,71)
Lucro Líquido do Exercício
- 4.509.188,33 4.509.188,33 ( = ) Resultado operacional
5.068.680,60 4.958.106,20
Constituição
(=) Resultado antes das
de reserva legal
- 225.459,42 (225.459,42)
provisões tributárias
5.068.680,60 4.958.106,20
Distribuição de dividendos
- (4.188.636,47) (4.188.636,47) ( - ) Contribuição social
(154.453,84) (151.680,50)
Saldos em
( - ) Provisão para imposto de renda
(405.038,43) (397.334,68)
4.509.188,33 4.409.091,02
31.12.19
23.097.515,00 2.644.875,77 4.283.728,91 30.026.119,68 ( = ) Resultado líquido do exercício
Diretoria - Carlos Eduardo Araújo Tibério - Administrador

Contadora - Maisa Aparecida Pereira da Silva de Lima - CT CRC 1SP 125.678/O-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
IBRATI - INSTITUT O BRASILEIRO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EMLIQUIDAÇÃO; associação sem fins lucrativos, situado na Rua Latif Fakhouri, 646, 3º
andar, Vila Santa Catarina, São Paulo, SP, CEP: 04367-010, inscrit a no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº. 06.912.957/0001-90, através de sua
Liquidante, Andrea Rodrigues Oliveira Lopes, pelo presente EDITAL e na forma de seu
Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus associados para a Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do artigo 18° e seguintes, do Estatuto Social, que se
realizará na Rua Latif Fakhouri, 646, 3º andar, V ila Santa Catarina, São Paulo, SP,
CEP: 04367-010, em 20 de outubro de 2020, em 1ª convocação às 18h00, em 2ª
convocação às 19h00, e em 3ª e última convocação às 20h00, para deliberar a
seguinte ordem do dia: I) Apreciação do pedido de renúncia ao cargo de Liquidante; II)
Eleição para nomeação do novo Liquidante. São Paulo, 01 de outubro de 2020.
Andrea Rodrigues Oliveira Lopes - Liquidante

Companhia de Participações Aeroportuárias

CNPJ/ME nº 09.352.896/0001-42 – NIRE 35.300.353.170
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas da Companhia convocados para comparecer à AGE da Companhia que será realizada, na forma
exclusivamente Digital, ou seja, os sócios só poderão participar e votar a distância, via sistema eletrônico, em conformidade
com a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020, a ser realizada no dia 16/10/2020, às 11h30, a fim de deliberar
acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) discutir a carta recebida por sua subsidiária em Curaçao, da CIAH (Hato International
Airport N.V.), na data de 14/09/2020, com o propósito de término do contrato denominado “Development, Operation and
Maintenance Agreement” e (ii) decidir e aprovar a resposta a ser enviada para a CIAH. Informações Gerais: 1. Os acionistas
participarão à distância mediante atuação remota via sistema eletrônico denominado Teams, conforme informações de
acesso e funcionamento detalhadas em e-mail a ser enviado aos acionistas, mediante solicitação, conforme instruções
abaixo. i. Recomenda-se a instalação, com ao menos 24h de antecedência ao início da assembleia, do aplicativo gratuito,
para desktop ou dispositivo móvel. ii. Para o registro da presença, o participante deverá realizar a transmissão de áudio
e vídeo, como forma de possibilitar a identificação dos participantes. iii. A fim de evitar atrasos, recomenda-se que o
acesso ao link se dê com, no mínimo, 10 minutos de antecedência ao horário de início da reunião. iv. As informações de
acesso a serem enviadas são de uso exclusivo dos sócios, seus procuradores e representantes legais, intransferível e que
não poderão ser divulgadas a terceiros. 2. A Companhia não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos
equipamentos de informática, incompatibilidade do sistema eletrônico com o equipamento do acionista ou da conexão
à rede mundial de computadores dos acionistas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu
controle. 3. Para participar na Assembleia, os Srs. Acionistas deverão enviar, preferencialmente até 2 dias antes da data de
realização da Assembleia, mas com aceitação até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos,
para o e-mail daniel.noronha@grupoccr.com.br, os seguintes documentos: (i) comunicação confirmando a participação
na respectiva reunião para recebimento das informações de acesso; (ii) documento hábil de identidade do acionista ou
de seu(s) representante(s); e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de
representação do acionista, acompanhado de cópia do documento de identidade com foto do procurador. 4. A sociedade
manterá arquivados todos os documentos relativos à reunião, incluindo a sua gravação integral. Ainda que a reunião
ocorra em língua estrangeira, a respectiva ata será lavrada em língua portuguesa, nos termos da lei brasileira. São Paulo,
30/09/2020. Cristiane Alexandra Lopes Gomes – Conselheira de Administração.
(01, 02 e 03/10/2020)

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24 - NIRE 35300384466
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Julho de 2020
Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de julho de 2020, às 18h, na sede social da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Companhia”), na
Avenida Pacaembu, nº 1.808, Pacaembu, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo
em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Tércio Borlenghi Junior;
Secretária da Mesa: Sr. Luciana Freire Barca do Nascimento. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em razão do exercício integral da opção de Ações
Suplementares pelo Banco Bradesco BBI S.A., no âmbito da Oferta Pública Inicial de Distribuição Primária de Ações Ordinárias da Companhia (“Oferta”);
(ii) a aprovação sobre os direitos relacionados às novas Ações; (iii) a verificação da subscrição das ações e homologação do aumento de capital social
da Companhia; (iv) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia; e (v) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à realização e implementação
das deliberações aqui consubstanciadas. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes
matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu
capital autorizado, no montante de R$ 141.182.588,25 (cento e quarenta e um milhões, cento e oitenta e dois mil e quinhentos e oitenta e oito reais e
vinte e cinco centavos), destinado integralmente à conta de capital social, o qual passará de R$ 1.010.419.682,25 (um bilhão, dez milhões, quatrocentos
e dezenove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em R$)
Das atividades operacionais
2019
2018
Lucro líquido antes do IR e da CS
5.068.680,60 4.958.106,20
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Créditos diversos
(1.541,94)
280,83
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações tributárias
3.784,95
1.484,45
Caixa proveniente das operações
5.070.923,61 4.959.871,48
Imposto de renda e contribuição social pagos
(559.492,27) (549.015,18)
Caixa líquido proveniente das (aplicados
nas) atividades operacionais
4.511.431,34 4.410.856,30
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido aplicado
nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Caixa líquido proveniente das (aplicados
nas) atividades de ﬁnanciamentos
Das atividades de ﬁnanciamento com acionistas
Distribuição de lucros
(4.188.636,47) (4.151.681,33)
Contas a receber de partes relacionadas
(631.950,44) (184.318,67)
Caixa líquido utilizado pelas atividades
de ﬁnanciamento com acionistas
(4.820.586,91) (4.336.000,00)
Aumento (Redução) líquido de caixa
e equivalente de caixa
(309.155,57) 74.856,30
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
775.934,67 701.078,37
No ﬁm do exercício
466.779,10 775.934,67
Aumento (Redução) líquido de caixa
e equivalente de caixa
(309.155,57) 74.856,30

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. PRAZO
30 DIAS.PROCESSO Nº. 1056708-49.2020.8.26.0100. A Dra.
Erica Regina Colmenero Coimbra, Juíza de Direito da 7ª Vara
de Família e Sucessões - Foro Central/SP. Faz saber que nos
autos de Alteração do Regime de Bens do Casamento,
Juliana Mitico Valente Riccardi e Rodrigo Riccardi, objetivam
alterar o regime de bens do casamento passando da atual
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para a SEPARAÇÃO
TOTAL DE BENS. Nestas condições, expede-se edital com o
prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos.
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.
[1,2]
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20
(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1056068-46.2020.8.26.0100 O
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, DR. LEONARDO
AIGNER RIBEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a quem
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração
de Regime de Bens movida por Monica Aparecida Medeiros
Cappia e Wagner Parros Cappia, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de Comunhão Parcial de Bens para SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS.O presente edital é expedido nos termos do artigo 734,§ 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2020
[1,2]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº1036355-61.2015.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Vivian Labruna
Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) (CP)
HERNANI LOPES MOREIRA (067.333.926.23) E S/M IDA
CANEROLOPES, DIGNA VILLANUEVA VIEIRA DE NANIN,
JOSEPHA NANIN VILLANUEVA,ODILO NANIN VILLANUEVA (037.762.158-79) E S/M PILAR DOLORES ROSELL
NANIN VILLANUEVA (021.855.218-10), TAB: JUAREZ
BARROS DE SIQUEIRA (374.608.708-20) E S/M IZABEL
FERRAZ DE SIQUEIRA, +TAB E DE FATO: NELSON
KAMEJU HAMADA(297.237.958-68) E S/M ANTONIA
FURLAN HAMADA e Odair Anunciato OU QUEM NO
IMÓVEL RESIDIR, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Lourenço Magnoli ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Avenida Salim Farah Maluf, Nº 4.378 antigo 18
Bairro Água Rasa, São Paulo SP, CEP: 03076-000, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de20 (vinte) dias da publicação deste edital.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [1,2]

A

Imobel Participações Socitarias S/A.
CNPJ 53.595.260/0001-13 - NIRE 35.300.099.036
Comunicado de Extravio de Documentos
A empresa Imobel Participações Societárias S/A., estabelecida a Rua Octavio Zampirollo, 270 - A - Parque Itaguaçu da
Cantareira -São Paulo/SP: Comunica o extravio dos seguintes
documentos: 02 livros capa dura - Livro de Registro de Ações
Nominativas nº 1 e Livro de Transferência de Ações Nominativas nº 1. São Paulo, 1 de outubro de 2020. A Administração.

CNPJ 61.904678/0001-93
Edital de Convocação de
Assembléia Geral Ordinária
A Diretora Presidente da Amparo Maternal,
Associação civil sem ﬁns lucrativos, no uso
de suas atribuições conferidas pelo art. 12,
§2º do Estatuto Social da entidade, convoca
todos os seus Associados a participar da
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no
dia 22 de outubro de 2020, às 14h30min, em
primeira chamada, e às 15 horas em segunda
chamada, no endereço: Rua Napoleão de
Barros, 1035, Vila Clementino, São Paulo/SP,
CEP 04024-003, para deliberarem sobre os assuntos destacados na ordem do dia, a saber:
1. Prestação de Contas do ano de 2018 e 2019.
2. Outros assuntos de interesse da Associação.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
Euza Maria de Almeida
Diretora Presidente
11ª VARA CÍVEL MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a).Dimitrios
Zarvos Varellis. DECISÃO-EDITAL Processo nº: 105203955.2017.8.26.0100 Classe-Assunto: Execução de Título
Extrajudicial-Despesas Condominiais Exequente: Condominio Edificio Mário Wallace Simonsen Cochrane Executado:
Industria e Comercio Ajax S/A, na pessoa de Mário Roberto
Medeiros Este Juízo FAZ SABER a Industria e Comercio
Ajax S/A,na pessoa de Mário Roberto Medeiros,domiciliado
em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Condominio Edificio Mário Wallace Simonsen Cochrane, alegando
em síntese:"A Executada é proprietária da unidade de nº
24, do Condomínio Exequente, há débitos condominiais em
aberto desde o ano de 2014 que remontam o total de R$
48.507,95 (quarenta e oito mil quinhentos e sete reais e
noventa e cinco centavos), até a data de 16/02/2017. Sem
solução acerca do pagamento dos débitos em atraso, o
Condomínio Exequente busca de tutela jurisdicional.
"Encontrando-se a parte 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 03 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais.
No silêncio, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O
presente edital tem o prazo de 20 dias.
[1,2]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1030393-91.2014.8.26.0100
O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara 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) Hilda Soares Damiani,Nelson Damiani,GILDO DE FREITAS, Drogaria Ferreira Santos Ltda - FARMAIS, RaifJabra,
Sao Paulo Guaianeses Comercio de Carnes Ltda-Açougue
Max de Carnes, Teruya Masahiro,Taeko Minei Teruya,
Marciel Almeida Oliveira e s/m Maria Lucelia Cavalcantes
de Oliveira OU QUEM NO IMOVEL RESIDIR, Antonio
Matheus,Germande Toro Rios, Hanny Fashion Modas Ltda,
Enrico Zinger, José Zinger, JA Processamento de Dados
Informatica Ltda,Roberta Aparecida Rodrigues Carrupt
Macera e Vitor Alex Macera,réus ausentes,incertos,desçonhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que JOAO FERRAZ LOPES ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Francisco Roldão,nº45,Guaianases,CEP 08411-050,São Paulo-SP,alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15(quinze)dias úteis, a fluir após o
prazo de 20(vinte)dias da publicação deste edital.Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. [1,2]

XV - Butantã1ª Vara Cível EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0002830-63.2020.8.26.0704 A MM.
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez
Reis Lobo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a LAERCIO JACOB, RG 3.110.114, CPF 022.798.948-15, que Condomínio
/¶$ELWDUH (G &RVWD 6PHUDOGD requereu o Cumprimento de Sentença, para receber a quantia de R$ 70.981,75 (agosto/20).
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito,
atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de
10% sobre o valor total da dívida (Art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente impugnação (Art. 525 do CPC). Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2020.
[1,2]
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Andorra Empreendimentos Imobiliários Ltda.

AMPARO MATERNAL

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003239-64.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) +Pedro Borges Pereira, +Nilda Maria Machado, Termo Assessoria Ao Mercado de Capitais e
Empreendimentos Ltda., . WILLIANS MOREIRA AMBROSIO, . ELYMORGIRS GARBO e REGINA CELIA DE MOURA, réus
ausentes, incertos, desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcio Binoto e
Debora Dalcin Kullian Binoto ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua
Silvio Noronha, nº 53, Edifício Viviane, apto 43, CEP 03242-040, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei
[1,2]

OM

m

Imobel S/A. Urbanizadora e Construtora.
CNPJ 46.375.861.0001-55 - NIRE 35.300.035.976
Comunicado de Extravio de Documentos
A empresa Imobel S/A. Urbanizadora e Construtora, estabelecida
a Rua Octavio Zampirollo, 270 - Parque Itaguaçu da Cantareira São Paulo/ SP: Comunica o extravio dos seguintes documentos:
02 livros capa dura - Livro de Registro de Ações Nominativas nº
1 e Livro de Transferência de Ações Nominativas nº 1. São Paulo,
1 de outubro de 2020. A Administração.

Õ
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CNPJ/MF: 13.159.862/0001-03 - NIRE: 35.225.026.880
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.09.2020, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretária: Sigrid Barcelos.
Deliberações Aprovadas: redução do capital social em R$ 3.700.000,00, considerados excessivos em relação ao
objeto, com o cancelamento de 3.700.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 2.960.000 quotas de
propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., e 740.000 quotas de propriedade da Magik LZ
Empreendimentos Imobiliários Ltda., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de
restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 18.781.929,00 para R$ 15.081.929,00,
dividido em 15.081.929 quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 02.09.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. por Sandra Esthy Attié Petzenbaum
e Sigrid Barcelos, Magik LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Levi Zylberman.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014847-08.2015.8.26.0020.O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia
Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Maria Inês Primo, CPF 030.890.548-25, que lhe foi
proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaú Veículos S.A, relativa
ao veículo marca Peugeot/206 SW (Flex) Presenc, preto, ano 2006, placa DUA9936, chassi
9362EKFW97B006311, apreendido em 12.02.2016, haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº
62410-397643859. 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 28 de agosto
de 2020.
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003758-56.2020.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rosana
Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Lúcia Salzano Ramires Woiler, CPF 173.339.68880, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Editora Sol Soft’s Livros Ltda.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃOpor EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 3.078,27 (junho/2020), 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 nos termos 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 para que a executada,
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 02 de setembro de 2020.
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0010223-48.2019.8.26.0001.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).Ademir Modesto
de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAR TA COELHO MERCADANTE, Brasileira, do Lar, CPF
103.007.728-23, que por este Juízo tramita o presente cumprimento de sentença, movido por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se a ré 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$ 12.433,34 (maio/2019), 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 nos termos 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 a executada, 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 12 de setembro de 2020.
02 e 03.10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0038170-37.2020.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio
da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Tocam Impregnação Indústria e Comércio Ltda,
CNPJ 51.545.150/0001-11, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento
Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente,
condenando a ré ao pagamento de R$ 86.774,83 (21.08.2020), corrigidos monetariamente, bem como
a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado,
H[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRYROXQWiULR
do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%
(art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações
DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6B 01 e 02/10
2ª Vara de Registros Públicos - 2ª Vara de Registros Públicos - EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1023860-82.2015.8.26.0100O(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) Genoracy Castilho Polano, Espólio, Edifício Caramuru, na pessoa de seusíndico,
. Espolio de Vicente Polano e . Espolio de ELIAS LAPENDA, réus ausentes, incertos,desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Kelly de Morais Attorre e Fabio Attorre
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Santa
Ifigência, n° 59, apartamento 22, Edifício Caramuru,São Paulo, CEP 01207-001, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para contestaremno prazo de 15 (quinze) diasúteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste
edital. Não sendocontestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Seráo presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passadonesta
cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2020
J - 02 e 03/10

2ª Vara de Registros Públicos - 2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1121259-43.2017.8.26.0100 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) Síndica Consultoria e Participações Ltda-ME, Edificio Paris Itaim, na pessoa
do sindico, Tarcisico V ieira Rodrigues, Jorge Luiz Baptista Elias, LucilaTrajano Telles Elias, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Solange
Batista Elias Golmia ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre im&oacu te;vel
situado na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 255, Edifício Paris, apto 70, Jardim Paulista, CEP 04543120, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.
J - 02 e 03/10

A

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0701214-47.2008.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ENILSON DE ANDRADE MELO,
Brasileiro, CPF 044.427.648-32, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
COMPANHIADE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO - CDHU, objetivando
a rescisão contratual por inadimplência e ocupação irregular de imóvel c/c com reintegração de posse.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2020.
02 e 03/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047821-18.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ZUQUIBRAZ COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA, CNPJ 18.829.454/0001-35, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A, pretendendo em síntese o pagamento de R$ 45.350,34 (maio/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das
faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Mato Grosso, nº 650, Chácaras Solar, Santana de Parnaíba/SP (cliente 23008675
- instalação MTE0009602), bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida
AªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADAªREVEL ªOCASIÍOªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORª
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).
B 01 e 02/10

Baldan Implementos Agricolas S.A
NIRE 35300028252 - CNPJ/MF n.º 52.311.347/0001-59
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 29/05/2020, às 9 horas, na sede, situada na Avenida Baldan, n.º 1500, Nova Matão, CEP 15.993-000, na cidade
de Matão/SP. Convocação: Convocação pessoal por carta protocolo. Presença Legal: Celso Antonio Ruiz, Diretor
Superintendente. Livro de Presença: Assinaram os acionistas representando 100% do capital social votante da
Companhia. Mesa: Presidente Walter Baldan Filho. Secretário: Renato José Mastropietro. Ordem do dia: Em sede
de Ordinária: a.) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer
ĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͖b) eleição dos membros do Conselho
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂŽƚƌŝġŶŝŽϮϬϮϬͬϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͖ Em sede de Extraordinária: a.) ZĂƟĮĐĂƌĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐƉĂƌĂ
ĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐĞŵĨĂǀŽƌĚĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƌĠĚŝƚŽƌĞĚŝĐŝƚƌƵƐʹEW:ϱϰ͘Ϭϯϳ͘ϵϭϲͬϬϬϬϭͲϰϱƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂ
ĠĚƵůĂĚĞƌĠĚŝƚŽĂŶĐĄƌŝŽʹŶǑϱϯϯ͘ϵϲϵ͘Ϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵZĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ͖ŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂďĞƌƚƵƌĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽĐŽŵĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐĐŽŵĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƌĠĚŝƚŽĚĞ>ŝǀƌĞĚŵŝƐƐĆŽĚĂƌĞŐŝĆŽĚĞ'ƵĂƌŝďĂʹ^ŝĐŽŽďŽŽƉĞĐƌĞĚŝͲEW:ͬD&ŶǑϰϰ͘ϰϲϵ͘ϭϲϭͬϬϬϬϭͲϬϮ
referente as Cédulas de Crédito Bancário de números 208180 e 202272, conforme aprovado em Reunião do ConƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ͖b.)ZĞĂũƵƐƚĞĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
c.) ZĂƟĮĐĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͖Deliberações: Os acionistas deliberaram, em sede Ordinária, por: (a) Após terem sido prestados os esclarecimentos necessários, foi dispensada a leitura e, resultaram
aprovados, sem reservas e por unanimidade: i) as contas dos administradores e, ii) o balanço patrimonial e demais
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͖ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŵ
anexo. ;ďͿ&ŽƌĂŵƌĞĞůĞŝƚŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉŽƌŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵŽŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐƉĂƌĂ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĚŽƚƌŝġŶŝŽϮϬϮϬͬϮϬϮϭͬϮϬϮϮŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͗'ŝƐĞůĞdĞƌĞƐŝŶŚĂĂůĚĂŶ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕
ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂƌŝĂ͕Z'ϭϭ͘ϲϱϭ͘ϲϴϮͲϯĞW&ϬϯϮ͘ϱϵϮ͘ϰϳϴͲϯϭ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂăsŝĂEĂƌĐŝƐŽĂůĚĂŶ͕^ͬE͕
&Ăǌ͘EŽǀĂƵƌŽƌĂ͕DĂƚĆŽͬ^W͕WϭϱϵϵϬͲϬϬϬ͖tĂůƚĞƌĂůĚĂŶ&ŝůŚŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕Z'ϭϯ͘ϲϵϲ͘ϵϵϱĞ
W&Ϭϰϯ͘ϵϴϭ͘ϭϬϴͲϮϴ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽăZƵĂ:ŽƐĠŽŶŝĨĄĐŝŽ͕ϭϬϳϬ͕ƉƚŽ͘ϭϮϮ͕Ě͘ƌŝƐƟŶĂ͕ĞŶƚƌŽ͕DĂƚĆŽͬ^W͕
WϭϱϵϵϬͲϬϰϬ͖ůĞďĞƌĂůĚĂŶ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ŶŐĞŶŚĞŝƌŽ͕Z'ϭϮ͘ϰϴϲ͘ϯϯϭĞĚŽW&ϬϮϬ͘ϱϳϴ͘ϰϵϴͲϰϴ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽăZƵĂ:ŽƌŐĞĞĐŚĞƩŽ͕ϳϵϲ͕EŽǀĂDĂƚĆŽ͕DĂƚĆŽͬ^W͕WϭϱϵϵϬͲϲϮϬ͖ĚŽůĨŽĂůĚĂŶEĞƚŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕
ĐĂƐĂĚŽ͕ĚǀŽŐĂĚŽ͕ŝŶƐĐƌŝƚŽŶĂKͬ^WŶǑϮϰϲ͘ϵϮϮ͕Z'ϭϴ͘ϳϭϮ͘ϳϲϭͲyĞW&ϭϯϭ͘ϭϬϯ͘ϱϱϴͲϯϯ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ ă ǀ͘ 'ƌĞŐſƌŝŽ WĞƌĐŚĞƐ ĚĞ DĞŶĞǌĞƐ͕ ϭϬϬϴ ĂŝƌƌŽ DĂƚĆŽ͕ DĂƚĆŽͬ^W͖ ZĞŶĂƚŽ :ŽƐĠ DĂƐƚƌŽƉŝĞƚƌŽ͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕
ŶŐĞŶŚĞŝƌŽĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ͕Z'ϭϱ͘ϳϮϮ͘ϰϯϮĞW&ϭϮϳ͘ϰϲϰ͘ϯϴϴͲϬϭ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĂZƵĂ/ƚĂůŽ
&ĞƌƌĞŝƌĂ͕ŶΣϴϳϬ͕ĞŶƚƌŽ͕ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞDĂƚĆŽͬ^W͕Wϭϱ͘ϵϵϬͲϲϳϬ͖WĂƵůŽŝƌƚŽŶ'ĞŚůĞŶZŽĐŚĂ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕
ŶŐĞŶŚĞŝƌŽDĞĐąŶŝĐŽ͕Z'ϭϬϯϳϮϮϰϬϬϭĞW&ϲϮϭ͘ϭϳϴ͘ϭϱϬͲϰϵ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽăZƵĂdŽĐĂŶƟŶƐ͕ŶǑϰϬϬ
ďĂŝƌƌŽWůĂŶĂůƚŽ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐͬZ^͕WϵϱϳϬϮͲϬϯϰ͖ĂƌŝŽŽƐƚĂ'ĂĞƚĂ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕Z'ϭϰ͘ϯϯϵ͘ϬϬϮͲϴĞW&ϬϬϴ͘ϵϰϲ͘ϲϬϳͲϭϯ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂZƵĂĂƌĆŽĚĞDĞůŐĂĕŽϯϵϵƉƚŽ͘ϲϭ͕
^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ĐĂƉŝƚĂů͕ W ϬϱϲϴϰͲϬϯϬ͘ KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ŽƌĂ ĞůĞŝƚŽƐ ĚĞĐůĂƌĂƌĂŵ ĞƐƚĂƌ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƐŝŵƉĞĚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϰϳĚĂ>ĞŝŶǑ͘ϲ͘ϰϬϰͬϳϲĞƚŽŵĂƌĆŽƉŽƐƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĞŵ
livro próprio. Os acionistas deliberaram, em sede Extraordinária, por: ;ĂͿKƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ăƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞƌĞͲƌĂƟĮĐĂŵ
ŶĂŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚĞĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐĞŵĨĂǀŽƌĚĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƌĠĚŝƚŽƌĞĚŝĐŝƚƌƵƐʹ
EW:ϱϰ͘Ϭϯϳ͘ϵϭϲͬϬϬϬϭͲϰϱƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂĠĚƵůĂĚĞƌĠĚŝƚŽĂŶĐĄƌŝŽʹŶǑϱϯϯ͘ϵϲϵ͘Ϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵ
Reunião do Conselho de Administração realizada em 20.01.2020 e Contrato de abertura de crédito com alienaĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐĐŽŵĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƌĠĚŝƚŽĚĞ>ŝǀƌĞĚŵŝƐƐĆŽĚĂƌĞŐŝĆŽĚĞ'ƵĂƌŝďĂʹ^ŝĐŽŽď
ŽŽƉĞĐƌĞĚŝͲEW:ͬD&ŶǑϰϰ͘ϰϲϵ͘ϭϲϭͬϬϬϬϭͲϬϮƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƐĠĚƵůĂƐĚĞƌĠĚŝƚŽĂŶĐĄƌŝŽĚĞŶƷŵĞƌŽƐϮϬϴϭϴϬĞ
202272, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada 15.10.2019. (b) Os acionistas,
ĂƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĂƉƌŽǀĂŵƵŵƌĞĂũƵƐƚĞĚĞϱй͕ƐŽďƌĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽăƉĂƌƟƌ
ĚĞϬϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬ͘ZĞƐƐĂůǀĂŵ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ƋƵĞĐĂƐŽƐĞũĂŝŶƐƟƚƵşĚŽĞǀĞŶƚƵĂůƌĞĚƵĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĞƐĂůĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĞŵpregados da Companhia, a mesma será aplicada ao Conselho de Administração nas mesmas bases e percentuais.
;ĐͿKƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĂƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĞƐĞŵƌĞƐƐĂůǀĂƐ͕ƌĞͲƌĂƟĮĐĂŵĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂKƵĚŝƚŽƌĞƐ
ƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĚĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͖Quorum das Deliberações: todas as matérias constantes
na ordem do dia foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. Os acionistas presentes, à unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas
ĚŽƐ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚŽ ƌƟŐŽ ϭϯϬ͕ ΑϭǑ Ğ ΑϮǑ͕ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘ K ĂůĂŶĕŽ Ğ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƌĂĂƉƌŽǀĂĚŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĂŶĞǆĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂĞƐĞƌĆŽĂƌƋƵŝǀĂĚŽƐŶĂ:ƵŶƚĂŽŵĞƌĐŝĂůƵŵĂǀĞǌ
ƋƵĞŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƟŐŽϮϵϰ͕ŝŶĐŝƐŽ//ĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽŝĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĚĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐ
ŶŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂĐŝƚĂĚĂ>Ğŝ͘WƌĞƐĞŶƚĞ'KĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂŶĂǀŝŐġŶĐŝĂĚĂDĞĚŝĚĂWƌŽǀŝƐſƌŝĂͲDWϵϯϭͬϮϬϮϬ͕ƋƵĞ
ĂůƚĞƌŽƵŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ͬƐĚŝĂŶƚĞĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĂŽǀŝĚͲϭϵ͘
Encerramento:KďƐĞƌǀĂĚĂƐƚŽĚĂƐĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐůĞŐĂŝƐ͕ŽĨĞƌĞĐŝĚĂĂƉĂůĂǀƌĂĂƋƵĞŵĚĞůĂƉƌĞƚĞŶĚĞƐƐĞĨĂǌĞƌƵƐŽ
ĞƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĨŽƌĂŵĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘^ƵƐƉĞŶƐĂĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂƉĞůŽƚĞŵƉŽŶĞcessário à lavratura da presente Ata, foi à mesma reaberta na ordem de deliberações, lida esta Ata na presença
de todos e aprovada pela unanimidade dos presentes. Assinaturas: Walter Baldan Filho - Presidente da AssemďůĞŝĂ͖ZĞŶĂƚŽ:ŽƐĠDĂƐƚƌŽƉŝĞƚƌŽʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘Jucesp nº 380.993/20-0 em sessão de 17/09/2020.
'ŝƐĞůĂ^ŝŵĞŵĂĞƐĐŚŝŶʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002962-74.2020.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a NAVARRO & GERASOUZA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. EPP,
CNPJ 19.741.226/0001-71, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BJP
Comércio Eireli. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
GHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGHGLDV~WHLVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
do presente edital, pague a quantia de R$ 60.387,57, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
GRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGD
TXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWR
YROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGHGLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2020.
B 01 e 02/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001155-87.2015.8.26.0004 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 SABER a(o) MARCIA
VAZ DOMINGUES, RG 17938840, CPF 079.121.638-16, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: a cobrança de R$11.098,52 (fevereiro/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito
Bancário nº 2.302.371. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
QUEªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªDÏBITO ªDEVENDOªOªMESMOªSERªATUALIZADOªEªACRESCIDOªDASªCUSTASªEªHONORÈRIOSª
na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC)
ou ofereça embargos no prazo de 15 dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas
e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo
remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não efetuado o pagamento
PROCEDERÈª Aª PENHORAª Eª AVALIAÎÍOª DEª TANTOSª BENSª QUANTOSª BASTEMª PARAª Aª SATISFAÎÍOª DAª DÓVIDA ª lCANDOª ADVERTIDOª QUEª SERÈª NOMEADOª
CURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªª B 01 e 02/10

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1033185-18.2014.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da
5ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Spyridon Karabourniotis, CPF 243.391.568-68, que ContInvest
Factoring Fomento Comercial Ltda - ME, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 576.115,58
(agosto/2020), referente ao inadimplemento do cheque nº 950868, do Banco HSBC, no valor de R$ 200.000,00. Estando o
EXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMª
RECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOª
ATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOª
PRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOª
CRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOª
DOª SALDOª EMª ª SEIS ª PARCELASª MENSAIS ª ACRESCIDASª DEª CORREÎÍOª MONETÈRIAª Eª JUROSª DEª ª AOª MÐS ª SENDOª NOMEADOª CURADORª
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
EXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªªªªªªªªªªªªB 01 e 02/10

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0037590-07.2020.8.26.0100) - Processo principal:
1007131-73.2018.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro
Central Cível. Faz Saber a Energyway Controles Técnicos Ltda. ME, CNPJ 00.669.949/0001-89, na pessoa
de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 117.397,80
(08/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações.
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDV
supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10%
e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
RIHUHoDVXDVLPSXJQDo}HV DUWGR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2020.
B 01 e 02/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023756-25.2017.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto
Dalmaschio Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OTO RODRIGUES MORENO - ME, CNPJ
11.868.142/0001-91 e TATIANE COSTA CORREA, CPF 285.983.178-96, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o pagamento do “TERMO DE ADESÃO AO
REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES” nº 432.501.750, firmado em 19/02/2013. Encontrandose o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial
no valor de R$ 210.370,86 (16/05/2017), devidamente atualizada, bem como dos honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo
701 do CPC. Não havendo resposta, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020.
01 e 02/10

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0051807-07.2010.8.26.0100 (USUC 1152) A
Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Ormino Rodrigues Vidigal Filho, Antônio José Neves, Sumiko Ltda., réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que Marcos Aurélio Betoni ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domíni
o sobre o imóvel localizado na Rua Jose Libero, nº 95 – São Judas - Saúde - São Paulo – SP, com área de 538,75
m², contribuinte n° 047.284.0107-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.
J - 01 e 02/10

2ª Vara de Registros Públicos2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1093005-60.2017.8.26.0100 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) Pablo FernandezAtienza eAmparo Barbera Sune, Vagner Moscardi e Mirian
Gleidis Prost Baliero Moscardi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Hiroyuki Kitabayashi e Kazue Yoshida Kitabayashi ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Travessa Particular nº 82-A, localizado
hoje na Rua Santo Albano, nº 460, Bairr o Vila Vera, São Paulo – SP, CEP: 04296-000, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados
para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 01 e 02/10

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado sob nº 749.740 em 07 de
agosto de 2018 a requerimento de EUGÊNIO CARLOS BARBOZA, brasileiro, casado com Luciana Mendes
Barboza, no regime da comunhão parcial de bens, portadores dos RG’s nºs 11.222.947-SPe 20.478.072-XSP e dos CPF’s nºs 237.117.289-87 e 135.311.138-52, respectivamente, com escritório na Rua Bandeira
Paulista nº 843, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES WALDORF S/A, com as seguintes denominações anteriores: WALDORF
INCORPORADORA E IMÓVEIS S/A e WALDORF INCOTER INCORPORADORA DE IMÓVEIS S/A,
CNPJ nº 61.086.450/0001-33, com situação cadastral baixada (inaptidão Lei 11.941/2009 art. 54), na pessoa
de seu diretor presidente legal, Sr. Sérgio Clother Grecchi, requereu a USUCAPIÃO ORDINÁRIA, nos
termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a
declaração de domínio sobre O APARTAMENTO Nº 51, localizado no 5º p avimento do Edifício Opalina,
situado a Rua Engenheiro João Monteiro da Gama nº 40, com área útil de 75,06m2, área comum de 16,72m2,
área total de 91,78m2, com uma fração ideal no terreno de 1,423% ou 14,14m2, com uma quota para efeito de
despesas de condomínio de 1,7328/%, matriculado sob nº 113.305, de propriedade de WALDORF INCOTER
INCORPORADORA DE IMÓVEIS S/A, acima qualificada, alegando e comprovando posse mansa e pacifica
há 40 anos exercida pelo autor. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de setembro de 2020.
02 e 17/10
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vas Especiais serão divididas em
Erechim e Severiano de Almeida,
sempre sem a presença do público, e com rígidas medidas sanitárias em virtude da pandemia do
Covid-19.
“Estação é um rali bem técnico, onde a gente sempre andou
bem e tivemos bons resultados, e
vamos tentar manter a nossa tra-

dição e conquistar bons resultados para entrar na briga pelo título”, comenta Victor Corrêa.
No ano passado o Rally de
Estação foi a rodada de abertura
do certame nacional de Rally de
Velocidade. Na ocasião, a dupla
Vitor Corrêa/Maicol de Souza saiu
da prova na liderança do Brasileiro na categoria RC5, após vencer

a primeira etapa e terminar em segundo a segunda etapa.
“Agora a nossa expectativa é
uma boa adaptação ao novo carro, buscar um pódio e uma boa
pontuação no campeonato, que
pra nós começa nesta prova”,
observa o navegador catarinense Maicol de Souza. A dupla estreou um Peugeot 207 2018 na primeira etapa deste ano, mas o motor quebrou e eles não pontuaram no Rali de Pomerode, em Santa Catarina.
A segunda e terceira etapas
do Brasileiro de Rally de Velocidade terão aproximadamente 446
km no total, sendo cerca de 140
km de trechos cronometrados
(Provas Especiais), se desenvolvendo em superfície de terra compactada, cascalho, basalto e asfalto.
“Depois de um abandono, o
objetivo mais do que qualquer
outro é terminar as etapas e obter
o melhor resultado possível”,
completa Corrêa.

Foto/ Renato Antunes

Paulista Masculino encerra a
fase classificatória nesta sexta

O confronto entre as duas
melhores equipes do Paulista
Masculino de Voleibol até o
momento será a atração da rodada final da fase classificatória do principal torneio regional

do país. Nesta sexta, a partir das
21h30, EMS Taubaté Funvic e
Vôlei Renata se enfrentam no
Ginásio Abaeté, no Vale do Paraíba. As duas equipes totalizam
9 pontos e estão invictas e quem
ganhar garantirá a primeira posição na fase. A partida será
transmitida ao vivo pelo Canal
SporTV.
Mais cedo, às 19h, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, o Vedacit Vôlei receberá o
Sesi-São Paulo, valendo a última vagas nas semifinais. As
duas equipes não têm pontos e
buscam a primeira vitória e que
garantirá a sequência na competição. O Voleibol UM Itapetininga, com 6 pontos e com o terceiro lugar garantido, já completou sua participação.
EMS Taubaté Funvic e Vôlei
Renata é uma das grandes riva-

lidades do vôlei nacional. No
ano passado, ambas fizeram
uma final muito disputada e que
mostrou a força do esporte no
estado. O time de Taubaté levou
a melhor, conquistando o hexacampeonato. Os dois times estão invictos no Paulista e buscam chegar com a melhor campanha para as semifinais.
Sobre o jogo de sexta-feira,
o central Lucão, de Taubaté,
destacou que a expectativa é de
um jogo equilibrado. “As duas
equipes se conhecem bem, elas
tem peças ótimas, se reforçaram
com o Vissotto, que nas duas
últimas temporadas esteve aqui
com a gente, e é um excelente
oposto. Então vai ser um grande jogo, com dois técnicos argentinos na beira da quadra que,
apesar de terem características
diferentes, pensam bem pareci-

do na questão de errar pouco e
tomar pouco bloqueio. Vai ser
um jogo bem interessante”, declara.
Já para o ponteiro Vacari, de
Campinas, não será uma missão
fácil para nenhum dos lados.
“Vai ser um jogo muito duro e
bastante competitivo, pelo nível
dos dois times e porque também
vale o primeiro lugar. Vamos para
Taubaté focados em fazer nosso melhor e tentar voltar com a
vitória. Estamos b u s c a n d o
evoluir jogo a jogo e o confronto desta sexta será um desafio
para colocar nosso time a prova”, comenta.
O Campeonato Paulista
Adulto de Voleibol, Divisão Especial, tem organização e promoção da Federação Paulista de
Volleyball. Mais informações no
site www.fpv.com.br

O Camping Internacional Caixa de Treinamento Missão Europa, do Comitê Olímpico do Brasil
(COB), em Rio Maior, Portugal,
está na reta final para a equipe de
atletismo. O terceiro e último grupo de atletas retorna na sexta-feira (2/10) para casa, depois de 30
dias de preparação voltada para
os Jogos de Tóquio-2021.
Neste último grupo, três atletas são do salto triplo – dois qualificados, Almir Cunha dos Santos, o Almir Júnior, e Alexsandro
Melo, o Bolt, e um com boas possibilidades de qualificação, Mateus Daniel de Sá.
“Os campings do COB e CBAt
são sempre muito produtivos.
Conseguimos treinar bem e focar
100%, sem ter preocupações extracampo. Foram treinos com
qualidade”, comentou Almir Junior, da Sogipa-RS, de 27 anos,
vice-campeão mundial indoor em
Birmingham-2018. “Pudemos trocar informações, aprendendo
mais com os outros. Conseguimos
sair do Brasil, vivendo uma rotina, com os treinos e horários bem
definidos, tudo perto. Se ficássemos no Brasil não sei se todos
teríamos o mesmo nível de preparação por causa da pandemia.”
O técnico José Haroldo Loureiro Gomes, o Arataca, acompanhou os treinos do Brasil, com
conversas diárias com o atleta.
“Ele tem treinado bem, com boa
continuidade de trabalho. O clima também ajudou muito, com
boa temperatura e nada de chu-

va. Vamos dar a sequência ao que
foi feito na Sogipa. Em outubro
vamos fazer uma competição teste, mais duas em novembro e, em
dezembro, foco total no Troféu
Brasil Caixa. Para janeiro e fevereiro estão previstas competições
em pista coberta na Europa, como
preparação para o Mundial Indoor da China”, comentou Arataca.
Alexsandro Melo, o Bolt, líder do Ranking Brasileiro de 2019,
com 17,31 m (0.4), também comemorou a experiência. “O camping
foi maravilhoso. O centro de Rio
Maior tem tudo o necessário para
treinar. As equipes multidisciplinares do COB e da CBAt também
ajudaram a gente. Pude evoluir e
aprender. Estou muito feliz com
este finalzinho de preparação. O
grande foco é o Troféu Brasil.
Quero competir bem tanto no salto em distância como no salto triplo”, afirmou o paranaense, da
ADPA (MA), que completou 25
anos nesta terça-feira (29/9).
Neilton Moura também acompanhou seu atleta à distância. “Elaboramos todas as atividades que
ele deveria cumprir e, faltando
poucos dias para o retorno, tudo
foi feito. Ele está muito animado
em ter obtido bons resultados. Na
próxima semana, ele já estará reintegrado a nossa rotina em Guarulhos (SP) e focaremos a preparação técnica, já que em Portugal
privilegiamos aspectos da preparação física”, lembrou o treinador.
Já Mateus (Pinheiros-SP) avaliou como excelente a preparação
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Camping Caixa/COB chega ao fim em
Portugal, com aprovação dos saltadores

Mateus Daniel, em Rio Maior
feita em Portugal para o retorno
pós-pandemia. “A estrutura daqui é excepcional e aproveitei bem
essas semanas. Espero voltar a
competir bem na volta ao Brasil
como estava no início da temporada”, disse o paulista de 24 anos,
medalha de bronze no Mundial
Sub-20 de Eugene-2014.
Tania Moura, que divide a
preparação do atleta com o marido e treinador Nélio Moura, orientou pessoalmente o saltador no
Rio Maior Sports Centre. “Foram
treinos produtivos. Depois de se
manter ativo em casa em boa parte da quarentena, foi boa a possibilidade de treinar com supervisão e com as melhores condições
possíveis. A preparação continuará em São Paulo, nas pistas do
NAR e do Pinheiros. Com a desa-

tivação do Hospital de Campanha
do Ibirapuera, esperamos em breve poder usar ao menos parte das
instalações de lá também. Assim,
pouco a pouco e com todo o cuidado, vamos voltando a uma preparação parecida com a normal”,
disse Tania.
A equipe de atletismo no camping foi composta por 28 atletas 17 homens e 11 mulheres. Para
atender às exigências das autoridades portuguesas o grupo foi dividido em três, que viajaram desde o dia 18 de agosto.
O Camping Internacional Caixa de Treinamento Missão Europa/COB integra o Programa Caixa
de Campings de Treinamentos
Nacionais e Internacionais. A Caixa é a Patrocinadora Oficial do
Atletismo Brasileiro.

Rubens Barrichello, Thiago
Camilo e Felipe Fraga
estreiam no Sertões
Foto/ Breno Madeira

Finalmente o Rally de Velocidade vai retornar depois de 6 meses e meio sem atividades. Neste
sábado (3) e domingo (4) será realizada no norte do Rio Grande
do Sul a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nas cidades
de Viadutos, Erechim e Severiano
de Almeida. E quem vai muito animada para o Rally de Estação é a
dupla campeã brasileira em 2018,
formada pelo piloto mineiro Victor Corrêa e o navegador catarinense Maicol Souza, da equipe
Unifenas/RT One Rally.
“A expectativa é que a gente
possa ter um bom retorno do Brasileiro de Velocidade, com segurança, seguindo os protocolos
sanitários e distanciamento social, para que o campeonato prossiga até o final”, destaca o piloto
representante de Alfenas, sul de
Minas Gerais.
A primeira parte do Rally de
Estação, no sábado, será realizada em Viadutos, com seis Provas
Especiais. No dia seguinte, as Pro-
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Brasileiro de Rally de Velocidade
retorna neste fim de semana

Uma das equipes mais vitoriosas nos últimos anos da Stock Car, a RMattheis agora vai
acelerar no rally. A equipe chefiada por Rodolpho Mattheis terá
três dos maiores nomes do automobilismo brasileiro para uma
nova experiência offroad: Rubens Barrichello, Felipe Fraga e
Thiago Camilo estreiam no Sertões 2020 em um time que promete fazer história na competição de quase 5.000 quilômetros
entre São Paulo e Maranhão.
Rodolpho Mattheis, chefe
da equipe, comemorou essa parceria inédita. “Será uma equipe
que antes mesmo da largada já
fará parte da história do Sertões.
A ideia surgiu de convidar um
grande nome do automobilismo
para fazer a prova, mas com a
coincidência de datas com a
Stock Car ampliamos o conceito e faremos o revezamento de
três estrelas. O Thiago (Camilo)
começa a prova, o Rubens (Barrichello) faz o trecho do meio e
o Felipe (Fraga) finaliza a competição justamente quando os
outros dois pilotos envolvidos
terão um compromisso da Stock Car”, diz Rodolpho.
Além de ter se consolidado
como chefe de equipe na Stock
Car, Rodolpho Mattheis também
possui uma larga experiência no
off-road, como piloto de moto
com dois títulos em sua categoria no Sertões e também sendo
campeão em sua categoria no
Rally Dakar em 2009.
“Minha história no rally começou há 20 anos e desde que
comecei a trabalhar na Stock
Car, eu sempre mantive o sonho
de ter uma equipe própria e me
profissionalizar também no mercado off-road. Este sonho está
se realizando graças ao fundamental apoio da XP Investimentos e do próprio Sertões. Nosso
objetivo inicial é adquirir experiência. Sei que temos três pilotos rápidos, mas queremos terminar todas as etapas bem e no
futuro voltarmos ainda mais fortes para incomodarmos os ponteiros”, diz Rodolpho.
A equipe RMattheis fez uma
parceria técnica com a JL Racing
no desenvolvimento do veículo. “Nosso ‘bugão’ tem um motor V8 6.2L semelhante ao da
Stock Car. O carro tem aproximadamente 1600 kg, 400 hp de
potência, câmbio sequencial e
uma suspensão monstruosa
para encarar muitos saltos ou
lombas. É um carro bem largo,
feito para acelerar forte no deserto e estamos trabalhando
nesse desenvolvimento dele
desde 2019. No futuro queremos
incomodar os modelos T1 FIA,
que são carros mais caros que o
nosso”, contou Rodolpho.
Os pilotos aprovaram a ideia.
“Eu estou muito feliz e ansioso
por esta novidade. Não pensava em competir em algum rali,
mas confesso que me emocionei por duas coisas: pela parte
técnica, da tocada do carro, entrosamento com navegador etc,
mas principalmente pelo incrível trabalho social do Sertões.
Quero muito fazer parte desta

família que leva ajuda fundamental a quem mais necessita
em todo Brasil, eu que tenho o
Instituto Família Barrichello sei
bem como é lidar com esta situação e agora vamos levar isso
para todos os lugares em que
formos passando no Sertões”,
diz Barrichello.
Felipe Fraga, outro campeão da Stock Car que integra
o time, também está empolgado com o projeto. “Estou feliz
demais. O Rodolpho (Mattheis)
me falou sobre a ideia há muito
tempo e fiquei muito contente
que deu certo, podendo dividir
o carro com Rubens Barrichello e Thiago Camilo neste super projeto. Sempre ando de
UTV e admiro e gosto muito de
rali. O Sertões vai permitir que
eu realize um sonho de acelerar
em meu estado, Tocantins. Estou contando os dias para me
juntar a este time incrível, vai
ser muito divertido”, completou Fraga.
Tricampeão da Corrida do
Milhão, Thiago Camilo também
é outro “estreante” no Sertões.
“Estou super empolgado com
este projeto. É uma experiência
que começou como uma brincadeira e acabei gostando muito, é uma adrenalina alucinante, só no rally você sente isso a
todo momento. O Sertões é uma
prova conhecida mundialmente e é um sonho participar desta prova. Fico muito feliz de dividir o carro com dois grandes
nomes do automobilismo brasileiro. Como farei a primeira
parte, espero entregar o carro
em ótima posição e condição
para eles concluírem bem a prova”, diz Camilo, que participou
ontem de uma sessão de treinos com o carro que irá competir no rali com a equipe RMattheis.
Os três pilotos terão o mesmo navegador: o experiente Edu
Bampi. “Será uma aventura e
tanto. O Sertões é a melhor prova de rally para correr. Brinquei
com eles que quem ainda não
se viciou em rally tem até outubro. Depois disso, nunca mais
vão querer largar”, disse Bampi. Segundo Rodolpho, ele terá
o trabalho fundamental. “Será
como um anjo da guarda dos
três e auxiliará muito o sucesso
deste trio de campeões, para
superar as diversas armadilhas
de um rali tão intenso quanto o
Sertões”, diz Rodolpho.
Por conta da pandemia do
coronavírus, as equipes terão
uma logística completamente
diferente em 2020, com os times
ficando em bolhas de controle
rígido de segurança e precisando manter uma grande autonomia fora das cidades com eletricidade, água e mantimentos.
Serão 4.749 quilômetros no total do trajeto, que atravessa
cinco estados do Brasil mais o
Distrito Federal.
O Sertões 2020 terá início
no Velocitta, em Mogi Guaçu
(SP), no dia 30 de outubro. O
término da competição acontece no Maranhão em 7 de novembro.

Cuidados para previnir a Covid 19:
- Use máscaras
- Lave bem as mãos
- Evite aglomerações

