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Inflação fica em 0,83% em maio,
maior alta para o mês em 25 anos

SP anuncia antecipação da vacinação
geral contra o coronavírus
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Ministério da Saúde distribui aos
estados mais 4 milhões de vacinas

Assembleia de São Paulo
aprova suspensão de

despejos na pandemia
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

15º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.
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Comercial
Compra:   5,06
Venda:       5,06

Turismo
Compra:   5,05
Venda:       5,22

Compra:   6,17
Venda:       6,17

Esporte

Felipe Fraga disputa 8 Horas de Portimão
em busca de vitória na GTE-Am
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Após a conquista de um
pódio na primeira etapa do
WEC (Campeonato Mundial
de Endurance) na Bélgica, Fe-
lipe Fraga buscará mais um
bom resultado com a equipe
TF Sport neste final de sema-
na em Portugal, que receberá
as 8 Horas de Portimão no
próximo dia 13 de junho, do-
mingo.

O piloto tocantinense divi-
dirá o Aston Martin Vantage
AMR mais uma vez com Ben
Keating e Dylan Pereira na ca-
tegoria LMGTE-AM. “O iní-
cio foi muito bom em Spa, es-
távamos com um carro muito
rápido e agora buscaremos a
vitória em Portimão”, diz Fra-
ga, que também liderou uma
das sessões de treino do pró-
logo das 6 Horas de Spa-Fran-

corchamps.
“Será uma prova mais longa,

então a preparação precisará ser
dobrada neste final de semana.
Vamos trabalhar bastante e con-
to com a torcida de todos os bra-
sileiros. Espero sair daqui de
Portugal com muitos pontos
conquistados e a liderança do
campeonato, que é o nosso gran-
de objetivo”, completou Fraga,
que é o atual vice-líder com a TF
Sport.

O início de temporada de Fra-
ga na Europa e nos EUA foi po-
sitivo com o segundo lugar no
WEC e também com uma pole e
vitória no IMSA, em uma etapa
disputada em maio no circuito de
Mid-Ohio. Além disso, no início
do mesmo mês, o tocantinense
foi anunciado como piloto ofi-
cial de fábrica da Mercedes.

Com desafios também no In-
tercontinental GT Challenge em
2021, onde correrá com a equi-
pe Mercedes-AMG Team AKKA
ASP, Fraga se mostra empolga-
do para um segundo semestre de
muitos desafios nas pistas.

“Teremos muitas corridas
ainda nesta temporada e acredi-
to que podemos conquistar óti-
mos resultados. São campeona-
tos bem diferentes e tenho cer-
teza de que vou evoluir muito
como piloto. Vamos com tudo
pela vitória já neste final de se-
mana para continuar com esta
confiança por bons resultados no
restante de 2021”, diz Fraga, que
foi o mais jovem campeão da
Stock Car da história, em 2016,
com 21 anos de idade.

Os treinos do WEC para as 8
Horas de Portimão começam

nesta sexta-feira (11) em Portu-
gal, com uma sessão às 11h15.
Outros dois treinos serão reali-
zados no sábado (12) às 5h35 e
às 10h00, enquanto o classifica-

tório começará a partir das
14h00. A corrida tem largada
marcada para domingo (13) às
07h00 e chegada prevista para
às 15h00.

Stock Car implanta sistema de
relacionamento com o fã

Promotora da Stock Car
Pro Series, a Vicar anunciou a
implantação do Stock ID, sis-
tema que visa facilitar as inte-
rações entre a principal cate-
goria do país e seus fãs. Com
a nova ferramenta, o público
poderá trafegar e adquirir pro-
dutos e serviços em todo o
ecossistema da categoria de
forma simples e personaliza-
da, enquanto a Stock Car pas-
sará a atender com mais efici-
ência e precisão as demandas
e anseios de seu público. A ini-
ciativa faz parte do projeto de

modernização da Stock Car Pro
Series, um processo que tem ge-
rado grandes avanços em todas as
áreas nos últimos dois anos.

“O Stock ID é uma espécie de
identidade individual do fã. Onde
quer que ele interaja com a cate-
goria, estará aprimorando sua
experiência com a Stock Car.
Mas sempre com uma experiên-
cia completamente baseada nas
informações daquele fã especí-
fico. Serão possíveis desde coi-
sas simples e corriqueiras, como
a aquisição de ingressos e pro-
dutos oficiais, até interações

mais complexas e personaliza-
das, como é o caso atual da vota-
ção online que ajuda os pilotos
nas corridas”, destaca Fernando
Julianelli, CEO da Vicar, referin-
do-se também ao Claro 5G Fan
Push featuring Qualcomm® Sna-
pdragon™ 5G Mobile Platform,
pleito que dá aos seis eleitos o
direito de usar o botão de ultra-
passagem uma vez a mais nas
corridas.

Os Stock ID proporcionará
ao fã vantagens como ofertas
exclusivas, venda de ingressos
com prioridade de compra e até

concorrer a brindes e participar
de promoções com pilotos e pa-
trocinadores da categoria. “Os
dados serão utilizados unicamen-
te pela Stock Car e vão permitir
que cada indivíduo da nossa co-
munidade seja visto como al-
guém com preferências e carac-
terísticas pessoais e únicas. Isso
vai nos ajudar não apenas a aten-
der melhor essas pessoas, como
também a criar experiências
mais individualizadas e, portan-
to, mais inteligentes e prazero-
sas. É um grande avanço na nos-
sa rede de relacionamento com

os fãs de automobilismo de
todo o Brasil”, completa Juli-
anelli.

Implantação – O Stock ID
foi desenvolvido pela Fanbase,
startup que detém uma plata-
forma de gestão centralizada de
fãs e que já assina outros pro-
jetos para entidades esportivas,
como as Confederações Bra-
sileiras de Basquete e Rugby e
a Liga Paulista de Futsal. A fase
de implantação é um censo no
ambiente virtual, que a catego-
ria já está realizando com os
fãs que visitam suas mídias.

Uruguai:
vacinas

contra covid-
19 reduzem

mortes e
internações

em UTI
As internações em terapia

intensiva e mortes por covid-
19 foram reduzidas em mais de
90% na população geral do
Uruguai que tomou as duas do-
ses das vacinas CoronaVac e
Pfizer, mostrou relatório di-
vulgado pelo governo na terça-
feira (8).

O país, com 3,5 milhões de
habitantes, tem conduzido uma
bem-sucedida campanha de va-
cinação, que o coloca junto
com o Chile na vanguarda na
América do Sul. Ainda assim,
os uruguaios enfrentam uma
forte onda de contágios, que
situam o país entre os primei-
ros do mundo em número de
mortes por milhão de habitan-
tes.  Página 3

Biden
embarca em
viagem de
oito dias à

Europa
O presidente dos Estados

Unidos (EUA), Joe Biden, se-
gui para o Reino Unido na quar-
ta-feira (9) em sua primeira
viagem ao exterior desde que
tomou posse, uma missão de
oito dias para ampliar os laços
tensionados durante a era
Trump e reformular as relações
com a Rússia.

A viagem representa um
teste da capacidade do presi-
dente democrata para adminis-
trar e consertar relacionamen-
tos com grandes aliados, que se
desencantaram com as tarifas
comerciais do então presiden-
te Donald Trump e seu afasta-
mento de tratados internacio-
nais.  Página 3
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O Ministério da Saúde
anunciou a distribuição de mais
4,04 milhões de vacinas para
combate à pandemia de covid-
19. Deverão chegar em todas
as capitais, até a quinta-feira
(10), novas doses do
imunizante produzido pela
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).

Os critérios para a vacina-
ção, que foram estabelecidos
no Plano Nacional de Imuni-
zações (PNI), determinam que
estados e municípios deem pri-
oridade a idosos, pessoas com
comorbidades, pessoas com

deficiência permanente, traba-
lhadores da educação do ensi-
no básico, trabalhadores por-
tuários e do transporte aéreo,
das forças de segurança e sal-
vamento e integrantes das For-
ças Armadas, povos ribeiri-
nhos, indígenas e quilombolas.

Sediada no Rio de Janeiro,
a Fiocruz, instituição científica
vinculada ao Ministério da Saú-
de, é responsável, no Brasil,
pela fabricação da vacina que
foi desenvolvida por meio de
parceria entre a Universidade
de Oxford e a farmacêutica in-
glesa AstraZeneca.   Página 6

A Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp)
aprovou na quarta-feira (9) o pro-
jeto de lei (PL) que suspende o

cumprimento de mandados de
reintegração de posse, despejos
e remoções judiciais ou extraju-
diciais no estado durante a pan-

demia da covid-19. O texto se-
gue para sanção ou veto, que pode
ser total ou parcial, do governa-
dor João Doria.     Página 6

Anvisa autoriza testes em
humanos para a vacina

ButanVac
Página 6

Barroso: voto impresso é
“pior”, mas cumpriremos se

Congresso aprovar
O presidente do Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE), ministro
Luís Roberto Barroso, disse na
quarta-feira (9) que a implemen-
tação do voto impresso reduzirá
a segurança das eleições, trazen-
do de volta fraudes e falhas hu-
manas, problemas que teriam fi-
cado no passado com a adoção

da urna eletrônica.
“A vida vai ficar bem pior, vai

ficar parecido com o que era an-
tes”, disse o ministro da tribuna
da Câmara dos Deputados, onde
compareceu para participar de
uma comissão geral sobre assun-
tos eleitorais”, afirmou.

Página 4

Pedidos de recuperação
judicial crescem 48,4% em

maio, diz Serasa
A quantidade de pedidos de

recuperação judicial por parte de
empresas chegou a 92 solicita-
ções em maio deste ano, o que
representa um aumento de 48,4%
na comparação com abril, de

acordo com levantamento feito
pela Serasa Experian. A maioria
é de micro e pequenas empresas.
Com relação a maio do ano pas-
sado , houve queda de 2,1% no
total de solicitações.     Página 3
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O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (9) a
prorrogação da fase de transição
do Plano São Paulo para todo o
Estado até o dia 30 de junho. As
regras atuais permanecem as
mesmas: funcionamento das ati-
vidades econômicas até as 21
horas e permissão de 40% de
ocupação nos estabelecimentos.

 “Devido ao aumento dos ín-
dices da pandemia, sobretudo em
algumas áreas localizadas aqui
do estado de São Paulo, o Cen-
tro de Contingência decidiu
prorrogar por mais duas sema-
nas a atual fase de transição. É

uma medida de cautela e de pro-
teção de vidas, e temos a certe-
za de que estamos evoluindo de
forma segura nas próximas se-
manas”, afirmou Doria.

Estabelecimentos comerci-
ais, galerias e shoppings podem
funcionar das 6h às 21h. O mes-
mo expediente é seguido por
serviços como restaurantes e si-
milares, salões de beleza, barbe-
arias, academias, clubes e espa-
ços culturais como cinemas, te-
atros e museus. Para evitar aglo-
merações, a capacidade máxima
de ocupação nos estabelecimen-
tos liberados continua limitada

em 40%.
Permanecem liberadas as

celebrações individuais e cole-
tivas em igrejas, templos e es-
paços religiosos, desde que se-
guidos rigorosamente todos os
protocolos de higiene e distan-
ciamento social.

O toque de recolher continua
nas 645 cidades do Estado, das
21h às 5h, assim como a reco-
mendação de teletrabalho para
atividades administrativas não
essenciais e escalonamento de
horários para entrada e saída de
trabalhadores do comércio, ser-
viços e indústrias.

No entanto, o Centro de Con-
tingência recomenda que os
municípios com taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) acima de 90%

estão autorizados a avaliar a ne-
cessidade de adotar medidas
mais restritivas do que as regras
estabelecidas na fase de transi-
ção do Plano São Paulo.

“O Centro de Contingência
vê com preocupação o momen-
to da pandemia, com uma eleva-
ção ainda que numa velocidade
pequena do número de interna-
ções hospitalares e de UTI, e por
isso recomendou avaliação de
cada município com mais de
90% de ocupação dos leitos de
UTI”, reforçou o Coordenador
Executivo do Centro de Contin-
gência da COVID-19, João Ga-
bbardo.

Na quarta-feira, a taxa de
ocupação de UTIs por pacientes
graves com COVID-19 está em
82,1% no Estado e em 79,4% na

Grande São Paulo. O total de in-
ternados em UTIs era de 11.189
em todo o Estado, com outros
13.358 pacientes em vagas de
enfermaria.

Incentivo na economia
A Secretária de Desenvolvi-

mento Econômico, Patrícia El-
len, anunciou a extensão de be-
nefícios concedidos a estabele-
cimentos comerciais afetados
pela pandemia, com a não sus-
pensão do fornecimento de água
pela Sabesp e um programa de
renegociação de débitos. O alvo
são 600 mil estabelecimentos
que têm consumo de até 100
metros cúbicos ao mês.

A vigência é de 1º de junho a
31 de agosto e não haverá a in-
terrupção dos serviços da Sa-
besp no período. Os débitos

existentes, incluindo acordos
durante a pandemia, poderão ser
renegociados sem multa e juros,
e os estabelecimentos negativa-
dos terão os efeitos suspensos
após a repactuação. O prazo de
parcelamento é de até 12 meses.

“O incentivo do Estado para
empresas passa pela concessão
de mais de R$ 2 bilhões em cré-
ditos e microcréditos pelo De-
senvolve SP e Banco do Povo,
além de parcerias com o Sebrae
e a Junta Comercial para abertu-
ra de empresas”, afirmou Patrí-
cia Ellen.

Nos primeiros meses do ano,
São Paulo registrou três recor-
des de abertura de empresas:
23.576 empresas abertas em fe-
vereiro, 22.144 em abril e
24.585 em maio.

PIB de São Paulo cresce quase 2% no
primeiro trimestre, mesmo com pandemia

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (9) que
o PIB do Estado de São Paulo
cresceu quase 2% no primeiro
trimestre deste ano em relação
ao último de 2020, de acordo
com dados da Fundação Seade.
Os resultados positivos elevam
as projeções de crescimento do
PIB para 2021. Segundo a Fun-
dação Seade, São Paulo deve
crescer acima de 6% este ano,

podendo ir a 7,6%.
“Os números da Fundação

Seade indicam que a economia de
São Paulo cresceu quase 2% no
primeiro trimestre de 2021, di-
ante de um crescimento nacional
de 1,2%. São Paulo cresceu, por-
tanto, neste primeiro trimestre,
quase o dobro do crescimento do
Brasil”, afirmou Doria.

O resultado mostra que se
mantém a tendência de acelera-

ção de São Paulo. Em 2020, en-
quanto o PIB brasileiro recuou
4,1%, em linha com a economia
mundial, São Paulo cresceu
0,3%, mesmo sob os efeitos da
pandemia causada pelo corona-
vírus.

Nos primeiros quatro meses
deste ano, São Paulo cresceu
8,9% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Ao se ob-
servar apenas o mês de abril des-

te ano, o crescimento foi de
18,9% em relação ao mesmo
período do ano passado, de acor-
do com o PIB+30, outro indica-
dor da Fundação Seade.

“São Paulo mostra que é pos-
sível fazer mais. A economia
paulista deu mais um sinal de
força ao se expandir mesmo em
meio à pandemia”, destacou o
Secretário da Fazenda e Plane-
jamento, Henrique Meirelles.

Lançado programa que prevê descontos
em juros e multas de IPVA e ICMS

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (9) o
programa que prevê descontos
em juros e multas de IPVA e
ICMS. A Procuradoria Geral do
Estado (PGE) de São Paulo deu
início neste mês de junho à tran-
sação tributária, que viabiliza a
liquidação e parcelamento de
débitos inscritos na dívida ativa.

Esta iniciativa faz parte das
ações do Estado para a recupe-
ração financeira em meio à pan-
demia e tem valor total aproxi-
mado de R$ 4,5 bilhões. O pro-

grama beneficia 27 mil contri-
buintes do ICMS e mais 1,4 mi-
lhão de IPVA.

“O Programa Débito Parce-
lado vai dar desconto nas dívi-
das de ICMS e IPVA para até 1
milhão e 600 mil contribuin-
tes no Estado de São Paulo. O
programa permite que pessoas
físicas e empresas de micro e
pequeno porte, como por
exemplo bares, restaurantes e
cafés, atingidos pelo efeito da
pandemia em 2020, tenham
desconto no pagamento de suas

dívidas de até 40% nos juros e
nas multas de ICMS e IPVA”,
afirmou Doria.

As empresas dos setores de
comércio varejista, bares e res-
taurantes, bem como aquelas
classificadas como microem-
presa e empresa de pequeno por-
te são beneficiadas. O programa
possibilita parcelamento em até
60 meses de débitos de ICMS
do ano de 2020 inscritos em dí-
vida ativa, contando com des-
conto exclusivo de até 40% em
juros e multas.

O programa iniciou para
ICMS em 1 de junho, e para o
IPVA terá início em 15 de junho.
Cerca de 27 mil contribuintes de
ICMS e 1,4 milhão de IPVA, ins-
critos em dívida ativa de 2017 a
2020, poderão se beneficiar.

A transação tributária é uma
ferramenta inovadora de cobran-
ça que melhorará a arrecadação
e viabilizará não apenas a extin-
ção de processos judiciais,
como também a rápida regulari-
zação de situações jurídicas tri-
butárias.

SP anuncia antecipação de 15 dias para
vacinação geral contra o coronavírus
O Governador João Doria

anunciou na quarta-feira (9) que
o calendário de vacinação con-
tra o coronavírus em São Paulo
será antecipado em 15 dias para
todos os públicos fora dos gru-
pos prioritários. Com a medida,
a campanha para a população em
geral começa já no próximo dia
16, para um grupo estimado de
1,2 milhão de pessoas com ida-
de entre 55 e 59 anos.

O adiantamento do calendá-
rio do PEI (Plano Estadual de
Imunização) também marca para
quinta-feira (10) o início da
imunização de 1 milhão de pes-
soas com deficiência permanen-
te que não recebem o auxílio
BPC (Benefício de Prestação
Continuada) e de 400 mil grávi-
das e puérperas sem comorbida-
des. Em ambos os grupos, a ida-
de mínima para imunização é de
18 anos.

“Todos os grupos de pesso-
as por idade, sem comorbidades,
serão vacinados com 15 dias de
antecedência em relação ao ca-
lendário apresentado anterior-
mente. São Paulo tem pressa e
São Paulo vacina”, afirmou o
Governador.

Com o cronograma antecipa-
do, a nova meta do Governo de
São Paulo é vacinar toda a popu-
lação do estado com 18 anos ou
mais até o dia 18 de outubro. A
projeção se baseia na estimativa
de entregas de vacinas do Minis-
tério da Saúde e considera o iní-
cio do esquema vacinal, que é
composto por duas doses dos
imunizantes disponíveis no Bra-
sil.

A logística do PEI vai man-
ter o calendário faseado por fai-
xas etárias, dos grupos mais ve-
lhos aos mais jovens, para dis-
tribuição e aplicação das doses
nos 645 municípios de São Pau-

lo. Em julho, a vacinação será
estendida à população em geral
com idades entre 50 e 54 anos.

Em agosto, a campanha se
amplia para as pessoas a partir
de 49 anos de idade, benefician-
do progressivamente até as de
35 anos. Já em setembro, a imu-
nização passa a atender a popu-
lação com idade a partir de 34
anos, estendendo-se até o dia 18
de outubro até a faixa etária de
18 anos .

Vacina Já
O pré-cadastro no site Vaci-

na Já ( www.vacinaja.com.br ) é
recomendado para todos os pú-
blicos incluídos no calendário
do PEI e economiza até 90% no
tempo de atendimento nos pos-
tos de vacinação. O formulário
pode ser preenchido no site ou
via WhatsApp – basta adicionar
o número +55 11 95220-2923
à lista de contatos e enviar um
“oi” ou clicar no link wa.me/
5511952202923?text=oi.

O preenchimento antecipado
não é obrigatório, mas facilita o
trabalho dos profissionais de
saúde e também reduz as chan-

ces de aglomeração nos pontos
de aplicação das vacinas contra
a COVID-19.

De acordo com o Vacinôme-
tro disponível no Portal do Go-
verno de São Paulo
(saopaulo.sp.gov.br), até as
13h16 de quarta, um total de
18.605.494 de vacinas contra a
COVID-19 haviam sido aplica-
das no estado, sendo 12.685.556
em primeira dose e 5.919.938
para completar o ciclo de imu-
nização. Assim, 12,79% da po-
pulação estadual já foi vacinada
com as duas doses.

Critérios para gestantes e
PCD

O Governo de São Paulo
também divulgou os critérios
para os dois novos grupos vaci-
nados a partir desta quinta. Grá-
vidas e puérperas sem comorbi-
dades serão atendidas com do-
ses do Butantan ou da Pfizer.

As gestantes devem apresen-
tar carteira de acompanhamen-
to, pré-natal ou laudo médico,
enquanto que puérperas com até
45 dias após o parto precisam
levar declaração de nascimento

de seus recém-nascidos.
Já as pessoas com deficiên-

cia permanente – física, senso-
rial ou intelectual – devem ir aos
postos de vacinação com laudo
médico ou outros documentos
que comprovem a condição.

Valem registros de docu-
mentos de atendimento em cen-
tros especializados, documento
com indicação da deficiência,
cartões de gratuidade do trans-
porte público e, em casos excep-
cionais, a autodeclaração.

Início antecipado para a po-
pulação em geral

10 de junho
– Grávidas e puérperas sem

comorbidades acima de 18 anos
– 400 mil pessoas

– Pessoas com Deficiência
Permanente sem BPC – 1 mi-
lhão de pessoas

16 de junho
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 55 e 59 anos –
1,2 milhão de pessoas

9 de julho
– Adultos sem comorbidades

com 54 anos
20 de julho
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 50 e 53 anos
4 de agosto
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 45 e 49 anos
19 de agosto
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 40 e 44 anos
29 de agosto
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 35 e 39 anos
8 de setembro
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 30 e 34 anos
18 de setembro
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 25 e 29 anos
28 de setembro
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 18 e 24 anos
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CÂMARA  (SÃO PAULO)
Uma pergunta tá no ar do Palácio Anchieta : de que lado esta-

rão os vereadores do PSDB no caso das prévias pra escolha do
candidato à Presidência da República 2022 ? Outra pergunta ine-
vitável : o falecido prefeito Covas estaria fechado com Doria ?

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
25º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) outro dia teve a

visita do ex-colega de Parlamento municipal, agora conselheiro
no Tribunal de Contas do Município Eduardo Tuma (ex-filiado ao
PSDB). Sobrinho do falecido Romeu Tuma, o cara mal chegou e
já é corregedor

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
O ex-deputado Marquinho Vinholi - hoje presidente do dire-

tório paulista do PSDB - vai ser a figura mais importante no con-
vencimento de colegas dos demais Estados pra que o governador
João Doria seja o candidato (liberal de centro) de todos tucanos
em 2022

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
Doria (PSDB liberal de centro) não só passou um pacote de

bondades na ALESP como em vez de recuar na fase (contra Covid
19) apenas esticou até o final do mês de junho. Quanto as prévias
do PSDB, tá jogando pesado pra vencê-las, porque sempre foi
um obstinado

.
CONGRESSO  (SÃO PAULO)
Comissões Parlamentares de Inquérito existem pra dar aos

países ditos democráticos transparências e verdades. Tem casos
em que mesmo rolando 2 vezes (no caso CBF em 2001 com FHC
e 2015 com Lula-Dilma) as CPIs pioraram muito o futebol bra-
sileiro

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Jair Bolsonaro tá muito entusiasmado com a possibilidade de

mostrar ao Brasil - no próximo dia 12 (sábado) junho em São
Paulo - que a maioria dos motoqueiros - assim como os cami-
nhoneiros - estão juntos e misturados na sua tentativa de reelei-
ção 2022

.
PARTIDOS
Patriota - Adilson Barroso segue dizendo que seu partido muito

do Bolsonarismo no seu estatuto - modificado desde as eleições
2018 justamente pra abrigá-lo à época. Nas eleições 2022 o tempo
de propaganda na tv e o fundo partidário serão fundamentais

.
(BRASIL)
PSDB - mesmo se movimentando pra enfrentar em prévias o

vice-governador (SP) agora tucano Rodrigo Garcia , o ex-gover-
nador Alckmin segue conversando com Kassab (dono do PSD)
pra disputar o cargo - que já ocupou bastante - sem o risco de
perder

.
JUSTIÇAS  (BRASIL)
Barroso (Supremo), contrário ao voto impresso no Brasil,

disse ontem que “a vida vai ficar bem pior se o Congresso apro-
var o voto impresso”. É um lobby explícito, pra que não haja voto
impresso, que possa sofrer auditoria, com urnas de 3ª geração
como na Argentina

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - vem sendo

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Inter-
net desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando referência
das liberdades possíveis. No Twitter  @CesarNetoReal ... Email
cesar@esarneto.com



IBGE: custos da construção civil
sobem 1,78% em maio
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Uruguai: vacinas
contra covid-19

reduzem mortes e
internações em UTI

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi) fechou o
mês de maio com alta de 1,78%,
ficando 0,09 ponto percentual
abaixo do registrado em abril,
quando o indicador subiu 1,87%.
Os dados foram divulgados na
quarta-feira (9) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). No acumulado de
12 meses, a taxa subiu 18,18%,
a maior alta da série histórica,
ficando acima dos 16,31% re-
gistrados nos 12 meses anterio-
res. De janeiro a maio, o acumu-
lado ficou em 8,71%. Em maio
do ano passado, o Sinapi fechou
em 0,17%.

Segundo o IBGE, o custo
nacional da construção por me-
tro quadrado passou, em maio,
para R$ 1.387,73, ante os R$

1.363,41 registrados em abril.
Desse valor, R$ 810,08 são re-
lativos aos materiais e R$
577,65 à mão de obra.

Os dados mostram que os
materiais ficaram 2,66% mais
caros, uma queda de 0,48 ponto
percentual em relação ao mês
anterior, quando a taxa fechou em
3,14%. Na comparação com
maio de 2020, houve aumento de
2,47 pontos percentuais. O ge-
rente do Sinapi, Augusto Olivei-
ra, explica que a alta nos materi-
ais foi registrada em todo o país,
puxada pela influência do aço.

“Houve alta generalizada nos
preços dos materiais em todo o
país, sobretudo na Bahia, que
teve a maior alta, 4,94%. Os
materiais também apresentam o
maior índice acumulado dos úl-

timos 12 meses de toda a série
histórica, 31,58%. Dentre eles,
aqueles que têm aço como ma-
téria prima de produção conti-
nuaram com forte influência, já
evidenciada em meses anterio-
res. Estamos trocando meses
com variações baixas no ano pas-
sado por variações altas em
2021.”

A parcela referente à mão de
obra subiu 0,58%, influenciada
pelos dissídios coletivos que
foram homologados no mês no
Rio de Janeiro e no Distrito Fe-
deral. O índice ficou 0,40 ponto
percentual acima do registrado
em abril (0,18%) e 0,44 ponto
percentual maior na comparação
com maio de 2020 (0,14%). No
acumulado de 12 meses, a mão
de obra subiu 3,44%.

Índices regionais
Por regiões, o Sudeste re-

gistrou alta na parcela dos ma-
teriais em todos os estados e
fechou maio com a maior vari-
ação regional, de 2,07%. Na
Região Norte, o Sinapi do mês
ficou em 1,16%, no Nordeste
em 1,90%, Sul com 1,14%, e
no Centro-Oeste construir está
1,69% mais caro.

Por metro quadrado, os cus-
tos ficaram em R$ 1.367,38 na
Região Norte, R$ 1.318,11 no
Nordeste, R$ 1.441,87 no Su-
deste, R$ 1.438,67 no Sul e R$
1.352,93 no Centro-Oeste.

A maior variação entre os es-
tados foi registrada no Rio de Ja-
neiro, com alta de 3,73%, segui-
do da Bahia (2,95%) e Mato
Grosso (2,66%). (Agencia Brasil)

Inflação para famílias
com renda mais baixa
é maior que a oficial
O Índice Nacional de Preços

ao Consumidor (INPC), que
mede a variação da cesta de com-
pras para famílias com renda até
cinco salários mínimos, ficou
em 0,96% em maio deste ano, a
maior taxa para o mês desde
2016 (0,98%).

O índice ficou acima do ob-
servado em abril (0,38%), se-
gundo dados divulgados na quar-
ta-feira (9), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

O INPC acumula 3,33% no

ano e 8,9% em 12 meses. O
INPC teve percentuais maiores
do que os da inflação oficial,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que acusou variações de
0,83% em maio, de 3,22% no
ano e de 8,06% em 12 meses.

Em maio, os produtos ali-
mentícios, medidos pelo INPC,
tiveram inflação de 0,53%, en-
quanto os não alimentícios re-
gistraram alta de preços de
1,1%, no período. (Agencia
Brasil)

As internações em terapia intensiva e mortes por covid-19
foram reduzidas em mais de 90% na população geral do Uruguai
que tomou as duas doses das vacinas CoronaVac e Pfizer, mos-
trou relatório divulgado pelo governo na terça-feira (8).

O país, com 3,5 milhões de habitantes, tem conduzido uma
bem-sucedida campanha de vacinação, que o coloca junto com o
Chile na vanguarda na América do Sul. Ainda assim, os uruguaios
enfrentam uma forte onda de contágios, que situam o país entre
os primeiros do mundo em número de mortes por milhão de
habitantes.

Segundo dados do Ministério da Saúde Pública, quase 52% da
população receberam uma dose da vacina contra a covid-19 e 29%
foram imunizados com as duas doses até o dia 1º de junho. Os
resultados do relatório incluem as pessoas vacinadas com ambas
as doses, depois de mais de 14 dias após a aplicação da última.

Sobre a vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica
chinesa Sinovac Biotech, o estudo mostrou que “em todos os
subgrupos analisados o percentual de eficácia para reduzir casos
incidentes supera os 61%; a redução de entrada nas unidades de
terapia intensiva (UTIs) é acima de 92%, e a de redução de mor-
tes pela doença passa de 95%”.

Os subgrupos para a CoronaVac correspondem às populações
entre 18 e 49 anos de idade, e entre 50 e 69 anos.

Em relação à vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech, o
documento acrescenta que “o índice de eficácia para reduzir ca-
sos incidentes supera os 78%, em reduzir admissões na UTI pas-
sa de 94% e de evitar mortes supera os 94%”. O imunizante da
Pflzer foi destinado a pessoas com 80 anos ou mais, e aos pro-
fissionais de saúde. (Agencia Brasil)

Biden embarca em
viagem de oito dias à

Europa
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, segui

para o Reino Unido na quarta-feira (9) em sua primeira viagem
ao exterior desde que tomou posse, uma missão de oito dias para
ampliar os laços tensionados durante a era Trump e reformular
as relações com a Rússia.

A viagem representa um teste da capacidade do presidente
democrata para administrar e consertar relacionamentos com
grandes aliados, que se desencantaram com as tarifas comerci-
ais do então presidente Donald Trump e seu afastamento de tra-
tados internacionais.

“Será que as alianças e instituições democráticas que molda-
ram tanto o último século provarão sua capacidade contra amea-
ças e adversários dos tempos modernos? Acredito que a respos-
ta é sim. E nesta semana, na Europa, temos a chance de prová-
lo”, disse Biden em um artigo de opinião publicado no jornal
Washington Post.

O encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, em 16
de junho em Genebra, será o ápice da viagem, uma oportunidade
de tratar diretamente das preocupações dos EUA com ataques
cibernéticos que partem da Rússia, da agressão de Moscou con-
tra a Ucrânia e de uma série de outros assuntos.

Biden fará sua primeira parada no vilarejo litorâneo de St.
Ives, na inglesa Cornualha, para participar da cúpula do G7. A
reunião deverá ter como focos a diplomacia da vacina, o comér-
cio, clima e uma iniciativa para reconstruir a infraestrutura do
mundo em desenvolvimento. Autoridades dos EUA veem esses
esforços como uma maneira de se contrapor à influência cres-
cente da China.

Biden pode ser pressionado a fazer mais para compartilhar
suprimentos norte-americanos de vacinas com outros países, após
uma promessa inicial de 20 milhões de doses anunciada na se-
mana passada.

Sua defesa de um imposto global mínimo a multinacionais
enfrenta oposição nos EUA. Antes da cúpula, ministros da Fi-
nanças do G7 concordaram em buscar uma taxa de imposto glo-
bal mínimo de pelo menos 15% e em permitir que países com
economia de mercado cobrem até 20% dos lucros excedentes -
acima de uma margem de 10% - gerados por cerca de 100 em-
presas grandes e altamente lucrativas.

Os republicanos rejeitaram o plano nesta semana, o que pode
complicar a capacidade norte-americana de implantar um acor-
do global mais abrangente.

Mais tarde, Biden viajará a Bruxelas para conversar com lí-
deres da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da
União Europeia. A pauta será dominada por Rússia, China e a
questão perene de fazer os aliados da Otan contribuírem mais
para a defesa comum. (Agencia Brasil)

Pedidos de recuperação judicial
crescem 48,4% em maio, diz Serasa

A quantidade de pedidos de
recuperação judicial por parte
de empresas chegou a 92 soli-
citações em maio deste ano, o
que representa um aumento de
48,4% na comparação com
abril, de acordo com levanta-
mento feito pela Serasa Expe-
rian. A maioria é de micro e pe-
quenas empresas. Com relação
a maio do ano passado , houve
queda de 2,1% no total de so-
licitações.

Quando analisados os seg-
mentos, serviços se destacou
com 62 pedidos em maio de
2021, seguindo por comércio
(15) e indústria (12).

No caso das falências reque-
ridas, os dados indicam que no
comparativo com maio de 2020,
houve queda de 2,1% no total de

solicitações, mas as companhi-
as de menor porte apresentaram
crescimento no período, de 54
em maio do ano passado, para 60
em maio de 2021.

Segundo o economista da
Serasa Experian, Luiz Rabi, os
números acompanham o aumen-
to da inadimplência das empre-
sas, que aparece maior entre as
micro ou pequenas. O levanta-
mento mostra que as empresas
desses portes são 92,4% do to-
tal de pessoas jurídicas com con-
tas negativadas.

“Os abre e fecha impacta di-
retamente as companhias meno-
res, que não contam com reser-
vas e enfrentam a redução das
linhas de crédito especiais. Por
isso, elas ainda patinam na recu-
peração e são maioria nesses in-

dicadores”, explicou Rabi.
Para o economista e profes-

sor do Instituto de Ensino e Pes-
quisa (Insper), Fábio Astrauskas,
embora os pedidos de recupera-
ção tenham subido quase 50%
em maio na comparação com
abril, não há motivo para preo-
cupação de imediato, já que ana-
lisando os dados dos meses an-
teriores os números estavam ali-
nhados com maio.

“Se compararmos com os
meses mais fortes da pandemia
de covid-19 no ano passado, os
números atuais são inferiores.
Portanto, o cenário ainda é in-
ferior àquele que se esperava em
2020 e provavelmente não deve-
rão ser muito superiores aos pró-
ximos meses”.

Na avaliação do economista,

o aumento observado entre as
micro e pequenas empresas se
deve ao fato de que as empresas
desses portes foram aquelas que
tiveram menos condições de
proteção ante as melhores esta-
belecidas e capitalizadas.

“A falta de capital de giro é o
que leva as empresas à recupe-
ração judicial. As de grande porte
tem mais acesso as ferramentas
de capital de giro e condições
que impedem que elas tenham
perda de liquidez e que entrem
em recuperação.

Com relação ao setor de ser-
viços, Astrauskas disse que esse
segmento trata de transportes,
vestuário, calçados, cuja venda e
faturamento depende muito da
presença do consumidor. (Agen-
cia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou na últi-
ma terça-feira (8) que a partici-
pação no Mercosul tem sido pre-
judicial ao Brasil. Segundo ele,
a associação ao bloco travou a
ampliação de mercados pelo
país.

“Estarmos unidos no Merco-
sul causou danos ao Brasil nos
últimos 30 anos. O Brasil está
comercializando menos com
nossos parceiros do Mercosul
hoje do que há 20 anos. Foi uma
armadilha. Impediu o Brasil de
se engajar numa integração in-
dustrial mais produtiva nas cadei-
as globais”, afirmou durante
conferência virtual do Bradesco
BBI em Londres.

Guedes destacou que o Bra-
sil pretende reduzir “unilateral-
mente” as tarifas de importação.
“E também falando com nossos
amigos do Mercosul, porque nós

Mercosul causou danos
ao Brasil nas últimas
décadas, diz Guedes

queremos ter uma flexibilização
e modernização no Mercosul”,
disse.

O ministro voltou a defender
a entrada do Brasil na Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE)
e afirmou que o governo está
adotando todas as medidas para
se adequar às regras exigidas
para o bloco.

Criada em 1961 e com sede
em Paris, a OCDE é uma orga-
nização internacional formada
por 36 países, incluindo algumas
das principais economias desen-
volvidas do mundo, como Esta-
dos Unidos, Japão e países da
União Europeia. É vista como
um “clube dos ricos”, mas tam-
bém tem entre seus membros
economias emergentes latino-
americanas, como México, Chi-
le e Colômbia.

Durante sua fala na confe-

rência, Paulo Guedes afirmou
que está claro para o governo
que o futuro é digital e verde,
mas reconheceu que o Brasil
enfrenta problemas na área am-
biental. Ele disse também que
o governo federal tem mantido
contato próximo com o envia-
do presidencial para o clima do
governo dos Estados Unidos
(EUA), John Kerry. Os EUA
passaram a liderar o debate so-
bre meio ambiente na esfera
internacional.

“É verdade que temos pro-
blemas com desmatamento flo-
restal, com ocupação ilegal de
terras, e estamos muito alertas
a isso. Nos últimos três meses,
temos mantido contato estreito
com o senhor Kerry, que é o
homem indicado pelo presiden-
te dos EUA, Joe Biden para tra-
tar de questões ambientais com
o Brasil”. (Agencia Brasil)

A inflação oficial, medida
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
ficou em 0,83% em maio deste
ano. A taxa é superior ao 0,31%
de abril e a maior para um mês
de maio desde 1996 (1,22%),
segundo dados divulgados hoje
(9) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA acumula taxas de
3,22% no ano e 8,06% em 12
meses.

Os nove grupos de produtos
e serviços pesquisados apresen-
taram inflação em maio, com
destaque para habitação (1,78%)
e transportes (1,15%).

Os itens que mais influencia-
ram esses grupos foram energia
elétrica (5,37%), que passou para
a bandeira tarifária vermelha pata-
mar 1 no mês, e gasolina (2,87%).

Outros grupos com taxa de
inflação importantes foram saú-
de e cuidados pessoais (0,76%),
alimentação e bebidas (0,44%)
e artigos de residência (1,25%).

Os demais grupos variaram
entre 0,06% (educação) e
0,92% (vestuário). (Agencia
Brasil)

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A.
CNPJ 60.637.238/0001-54

COMUNICADO AO MERCADO
Tendo recebido do acionista abaixo qualificado o comu-
nicado abaixo, estamos divulgando, atendendo o Art. 12 
da Instrução CVM 358. “”“Declaração de Aumento 
de Participação Acionária Relevante “ “ São Pau-
lo, 04 de junho de 2021 - Eu, CAPITAL INVEST, CNPJ 
38.118.804/0001-62, domiciliado na cidade de Cachoei-
rinha - RS, adquiri ações deste emissor, totalizando 5,08 
% das ações ordinárias, conforme segue: ON (JBDU3) - 
85.000 ações - percentual de 5,08 % da espécie. Declaro 
não possuir outros valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam 
de liquidação física ou financeira, ou qualquer acordo ou 
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a 
compra e venda de valores mobiliários da Companhia. 
O aumento da participação acionária tem por objetivo 
a mera realização de operações financeiras; não objetiva 
alterar a composição do controle ou a estrutura admi-
nistrativa da Companhia; e, por fim não tem o objrtivo 
de atingir qualquer participação acionária em particular. 
Atenciosamente - CAPITAL INVEST. São Paulo, 07 de ju-
nho de 2021 - Indústrias JBDuarte S.A. - Edison Cordaro 
- Diretor de Relações com Investidores.

Inflação fica
em 0,83%
em maio,
maior alta
para o mês
em 25 anos

Jornal
O DIA
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A Defensoria Pública da
União (DPU) no Rio de Janeiro
ajuizou ação civil pública pedin-
do o imediato preenchimento de
todas as vagas remanescentes do
processo seletivo realizado por
meio do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) para o primei-
ro semestre de 2021 na Univer-
sidade Federal Fluminense
(UFF).

O pedido foi feito após o
anúncio de que a instituição re-
alizaria, neste semestre, apenas
duas chamadas para o preenchi-
mento das vagas. Em anos ante-
riores, a UFF fez mais do que
duas convocações de estudantes
para preenchimento das vagas.
No ano passado, por exemplo,
foram cinco chamadas.

A universidade diz que a mu-
dança ocorreu porque precisou
se adaptar ao contexto de pan-
demia, de restrição orçamentá-

Defensoria Pública ajuiza
ação pedindo que UFF

convoque mais calouros
ria e também aos prazos para
que possa cumprir o calendário
letivo previsto para esse ano. A
instituição reconhece, no en-
tanto, que, em anos anteriores,
com mais convocações, as va-
gas não foram completamente
preenchidas.

Candidatos que participaram
do processo seletivo e estão em
lista de espera organizaram-se
para pedir que sejam realizadas
mais chamadas até que as vagas
sejam todas preenchidas.

O defensor regional de Di-
reitos Humanos no Rio de Janei-
ro, Thales Arcoverde Treiger, que
assina a ação, destaca que, se há
vagas disponíveis, “não há moti-
vo algum para não as preencher,
especialmente em se tratando de
uma universidade pública, onde
centenas de estudantes se bene-
ficiarão de uma oportunidade
única, a fim de garantir um futu-

ro melhor para si e, consequen-
temente, para sua família.”

Treiger ressalta que estu-
dantes deixaram de ingressar em
outra universidade para optar
pela UFF. Ele diz ainda que,
“com essa medida da UFF, cen-
tenas de vagas deixarão de ser
preenchidas, dentre elas vagas
reservadas a estudantes negros
e de baixa renda. São espaços
que já se encontram reservados
aos estudantes, havendo profes-
sores locados, salas designadas
e estrutura para acolhê-los”, diz
o pedido.

A ação, que aguarda julga-
mento, pede o imediato preen-
chimento de todas as vagas re-
manescentes do processo sele-
tivo realizado por meio do Sisu,
por meio da utilização prioritá-
ria da lista de espera disponibi-
lizada pelo próprio sistema.
(Agencia Brasil)
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SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
06/2021 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:A01898 -  CONTRATO: 113704074235 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ENG ARTUR ANTUNES MACIEL, , N 228, CIDADE
DOMITILA,  JABAQUARA, SAO PAULO - SP, CEP: 04387-300
JOSE GERALDO DE SOUZA, BRASILEIRO (A), GERENTE DE DEPARTAMENTO,
CPF: 035.931.588-76, CI:
13.316.640 SSP/SP CASADO (A) COM MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PEREIRA,
BRASILEIRO (A), CABELEREIRA, CPF 044.465.968-45 CI: 15945.760 SP.

BANCO BS2 S/A Endereço de Cobrança: EMGEA - Empresa Gestora de Ativos:
Credor cessionário do contrato habitacional firmado com a

CAIXA Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo
Ed. São Marcus

70070-902 Brasília - DF
Telefone: (31) 2105-7634

09 - 10 e 11/06
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36ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019216-06.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 36ª Vara Cível, do Fórum Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELSO MORETE BERTELLI, CPF 004.166.188-55, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 15.192,03 (abril/2021), devidamente atualizada e acrescido de custas, 
se houver, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.  Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 14 de maio de 2021. 

www.jornalodiasp.com.br
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
06/2021 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B18026 -  CONTRATO: 102394175293 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA DIOGO GOMES CARNEIRO , 253 (400), CASA
Nº 19A , CONDOMINIO VILLA FELICITA -A , LOTEAMENTO NOVA PINHEIROS , 13
º SUBDISTRITO BUTANTA , SAO PAULO - SP, CEP:
05547-030
IVO ADOLFO CASSETTARI, BRASILEIRO (A), CONSULTOR, CPF: 202.195.398-04,
CI: 4.266.481-0  SSP/SP, SEPARADO (A) JUDICIALMENTE, E CONJUGE, SE CASADO
ESTIVER.
SUELY ROMERO SIQUEIRA , BRASILEIRO (A), VENDEDORA, CPF 574.602.998-04
CI: 5.995265 SSP/SP, SEPARADO (A) JUDICIALMENTE, E CONJUGE, SE CASADO
ESTIVER.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de
Cobrança: EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato

habitacional firmado com a CAIXA Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18
Subloja e 1º Subsolo

Ed. São Marcus
70070-902 Brasília - DF

Telefone: (31) 2105-7634
09 - 10 e 11/06

DECLARAÇÃO À PRAÇA 
 

Eu, Antonio Geraldo de Castro e Silva, advogado, brasileiro, casado, portador do RG. 4153506 e 
CPF/MF 520.250.048-34, inscrito na OAB/SP 26.47, declaro para os devidos fins que figurei como diretor 
sem designação da empresa ADA S/A Administração de Bens, constituída aos 07/08/1957, inscrita no 
CNPFJ/MF 60.911.195/0001-53, na conforme constante na Ficha Cadastral Simplificada emitida aos 
08/06/2021, de número 153303354, pois representava o Espólio de Paulo Gherardi Neto, conforme 
manifestação de vontade expressa na disposição de testamento aprovado, cujo Inventário tramitou 
perante a Segunda Vara da Família e Sucessões, processo 0039306-36-2001-8-26-0100, e, através 
desta venho renunciar tal nomeação haja visto o encerramento do referido inventário, bem como 
procedida as averbações das ações inventariadas na JUCESP.  
 
 

São Paulo, oito de junho de 2021. 
 

Antonio Geraldo de Castro E Silva  
OAB/SP 26.473 

 
 

Ciente em 08/06/2021 
 

Paulo Roberto Gherardi 
Diretor Presidente 

ADA S/A ADMINISTRAÇÃO DE BENS  

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 20522 nos dias 12/06  às
13 horas e 15/06 às 19 horas.
www.gmleiloes.com.br SP/SP
(11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1035565-48.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli,na forma da Lei,etc.FAZ 
SABER a todos os que o presente edital,virem ou dele tiverem 
conhecimento, que nos autos do processo nº 1035565-48. 
2013.8.26.0100 que neste juízo corre seus trâmites, processo 
de Ação de Desconstituição de Título de Crédito c c Indeniza-
ção com Pedido de Liminar de Tutela Antecipada de lide em 
caráter de Extrema Urgência em que é réu Fileto - Comercio e 
Representação Comercial de Produtos Alimentícios Ltda ME, 
CNPJ/MF nº 05.056.136/0001-37,. Foram realizadas diversas 
tentativas para localizar o réu, restando infrutíferas, e como 
esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo 
possível citá-lo(a) pessoalmente, nestas condições foi deferido 
a citação pelo presente edital, para comparecerem em juízo, 
para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 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 20 de abril de 2021.                  [10,11] 

GENESISPAR PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/ME nº 14.118.986/0001-03 - NIRE 35.300.473.329 - Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária em 14/04/2021 - Data, Hora e Local. No dia 14/04/2021, às 10h, na sede social da Genesispar 
Participações S.A., situada na Rua Cunha Gago, 700, conjunto 82, Pinheiros, CEP 05421-001, São Paulo/SP, (“Companhia”). 
Convocação. Dispensada a convocação, em vista da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Presenças. Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 
Mesa. Presidente: Sr. Patrick Jacques Albert Ledoux; e Secretário: Sr. Carlos Manuel Rodrigues Aguiar. Ordem do Dia. (i) 
deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) ratificar todos os atos praticados 
pelos membros do Conselho de Administração no período compreendido entre o término dos respectivos mandatos e a 
presente data. Deliberações. Os acionistas examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e aprovaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) a reeleição, pelo mandato unificado de 1 (um) ano, dos atuais 
membros do Conselho de Administração da Companhia: (a) Patrick Jacques Albert Ledoux, belga, casado, administrador 
de empresas, RNE V-031971-3 CGPI/DIREX/DPF, com prazo de validade indeterminado e CPF 126.370.228-76, com endereço 
na Rua São Tomé, 86, 8º andar, conjunto 81, Vila Olímpia, CEP 04551-080, São Paulo/SP, para o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração; (b) Carlos Manuel Rodrigues Aguiar, português, casado, economista, RNE V783829-5 CGPI/
DIREX/DPF, com validade até 04/12/2023 e CPF 235.046.078-90, com endereço na Rua São Tomé, 86, 8º andar, conjunto 
81, Vila Olímpia, CEP 04551-080, São Paulo/SP, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (c) Henrique 
Victorelli Neto, brasileiro, casado, empresário, RG 3.532.879-3 e CPF 683.679.379-53, com endereço na Avenida Gil de 
Abreu Souza, 1770, casa 35, Condomínio Royal Park Residence, CEP 86058-114, Londrina/PR, para o cargo de membro do 
Conselho de Administração; (d) Rodrigo Luz Rodrigues Alves, brasileiro, casado, agropecuarista, RG 3.351.303-8 e CPF 
639.580.409-00, com endereço na Avenida Gil de Abreu Souza, 1777, Condomínio Royal Park Residence, CEP 86058-114, 
Londrina/PR, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (e) Nelson Bechara Filho, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG.601.081 e CPF 127.583.858-80, com endereço na Rua São Tomé, 86, 8º andar, conjunto 81, Vila Olímpia, 
CEP 04551-080, São Paulo/SP, para o cargo de membro do Conselho de Administração.  Desta forma, o Conselho de Ad-
ministração da Companhia será composto pelos seguintes membros: Membro do Conselho de Administração, Prazo 
do Mandato: Patrick Jacques Albert Ledoux, 14/04/2022; Carlos Manuel Rodrigues Aguiar, 14/04/2022; Henrique Victorelli 
Neto, 14/04/2022; Rodrigo Luz Rodrigues Alves,14/04/2022; Nelson Bechara Filho, 14/04/2022. Os conselheiros ora eleitos 
tomam posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura de seus termos de posse aqui apresentados na forma de 
Anexo I e lavrados em livro próprio. Por meio dos referidos termos, os conselheiros declararam, sob as penas da lei, que 
cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para a sua investidura como membros do Conselho de 
Administração da Companhia, não estando impedidos por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos de condenação a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade, 
bem como cumprem os demais requisitos dispostos no artigo 147 da Lei das S.A. (ii) a ratificação de todos os atos praticados 
pelos membros do Conselho de Administração no período compreendido entre o término de seus respectivos mandatos e a 
presente data. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, 
foram encerrados os trabalhos. Os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do §1º 
do artigo 130 da Lei das S.A. Após, a ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Sr. 
Patrick Jacques Albert Ledoux; e Secretário: Sr. Carlos Manuel Rodrigues Aguiar. Acionistas Presentes: Astic TIC Participações 
S.A. (p. Patrick Jacques Albert Ledoux), Sr. Henrique Victorelli Neto e Sr. Rodrigo Luz Rodrigues Alves. Certifico que a presente 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14/04/2021. Mesa: Patrick Jacques Albert Ledoux - Presidente, 
Carlos Manuel Rodrigues Aguiar - Secretário. JUCESP 253.930/21-2 em 28/05/2021.

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 26.609.050/0001-64 - NIRE 35.300.498.119

Extrato da Ata de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados
do Agronegócio da 1ª Série da 4ª Emissão Realizada em 29.04.2021

Data, Hora, Local: 29.04.2021, às 14hs, de forma exclusivamente digital, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625 de 
14.05.2020 (“IN CVM 625”), coordenada pela Emissora (conforme abaixo defi nido), com a dispensa de videoconferência em ra-
zão da presença dos Debenturistas (conforme abaixo defi nido) representando 100% dos CRA em Circulação (conforme abaixo 
defi nido), com os votos proferidos via e-mail que foram arquivados na sede da Emissora. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Totalidade dos detentores dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 4ª Emissão da Emissora. Presentes: 
(i) o titular da totalidade dos CRA em Circulação (“CRA em Circulação”) (“Titulares dos CRA Seniores”); (ii) o Agente Fiduciá-
rio; e (iii) os representantes da Emissora. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Guilherme Ma-
chado. Ordem do Dia: (i) a alteração da redação do termo defi nido “Razão de Garantia” previsto no Termo de Securitização e 
no Contrato de Cessão (conforme defi nido no Termo de Securitização), para que passe a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Razão de Garantia” signifi ca a razão expressa em percentuais resultante da seguinte fórmula, calculada pela Emissora para fi ns 
de aquisição de Créditos do Agronegócio Adicionais, no Dia Útil anterior à celebração do respectivo Termo de Cessão:

Onde:  montante composto pelo somatório: (i) do Valor Presente dos Créditos do Agronegócio na data de cálculo da Razão 
de Garantia subtraídos: (1) do saldo do Fundo de Despesas e Fundo de Reservas; e (2) do saldo do Montante Retido; e (3) do 
valor correspondente aos Créditos do Agronegócio Inadimplidos;  o saldo devedor dos CRA Seniores, na data do cálculo da 
Razão de Garantia; e  montante composto pelo somatório: (i) dos valores disponíveis na Conta Centralizadora líquido dos 
valores representativos do saldo do Fundo de Despesas e do saldo do Fundo de Reservas e do saldo do Montante Retido e (ii) 
do saldo das aplicações em Outros Ativos decorrentes do pagamento dos Créditos do Agronegócio e destinados exclusivamen-
te para fi ns da Revolvência, excluindo-se, portanto, os recursos aplicados em Outros Ativos representativos do saldo do Fundo 
de Despesas e do saldo do Fundo de Reserva.Para os fi ns de cálculo da Razão de Garantia, (i) o Valor Presente dos Créditos do 
Agronegócio na data de cálculo da Razão de Garantia estará sujeito aos seguintes ajustes: os Créditos do Agronegócio que se 
encontrem vencidos há mais de 180 dias na data de cálculo da Razão de Garantia - isto é os Créditos do Agronegócio Inadim-
plidos - terão seu valor subtraído do total do Valor Presente dos Créditos do Agronegócio, conforme defi nição de “á” acima 
descrita; e (ii) quando o montante composto pelo somatório do Valor Presente dos Créditos do Agronegócio na data de cálcu-
lo da Razão de Garantia for igual a zero, a Razão de Garantia deverá ser igual a divisão entre: (1) soma dos valores disponíveis 
na Conta Centralizadora e em Outros Ativos, (incluindo os recursos representativos do Fundo de Despesas, do Fundo de Reser-
vas e do saldo do Montante Retido), na data do cálculo da Razão de Garantia; e (2) o saldo devedor dos CRA Seniores, na data 
do cálculo da Razão de Garantia. E esta Razão de Garantia deverá ser maior ou igual a um inteiro. e (ii) autorizar expres-
samente o Agente Fiduciário e a Emissora a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias à formalização dos 
instrumentos e celebração dos aditamentos necessários aos documentos da Emissão. Deliberações: Os Titulares dos CRA Se-
niores, representando 100% dos CRA em Circulação, deliberaram por, sem quaisquer ressalvas, aprovar a totalidade das maté-
rias da Ordem do Dia, de forma a aprovar (i) a nova redação do termo defi nido “Razão de Garantia” previsto no Termo de Se-
curitização e no Contrato de Cessão e (ii) autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a praticar todos os atos e a adotar todas 
as medidas necessárias à formalização dos instrumentos e celebração dos aditamentos necessários aos documentos da Emis-
são.  Disposições Finais: A Emissora e o Agente Fiduciário questionaram os Titulares dos CRA Seniores acerca de qualquer 
hipótese que poderia ser caracterizada como confl ito de interesses em relação das matérias da Ordem do Dia e demais partes 
da operação, sendo informado por todos os presentes que tal hipótese inexiste. Em virtude das deliberações acima e indepen-
dentemente de quaisquer outras disposições nos documentos da Emissão, os Titulares dos CRA Seniores, neste ato, eximem a 
Emissora e o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade relacionada à deliberação ora tomada. Termos Defi nidos: To-
dos os termos não defi nidos nesta ata de assembleia devem ser interpretados conforme as defi nições contidas no Termo de Se-
curitização. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 29.04.2021. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa - Presidente; Gui-
lherme Machado - Secretário.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Agente Fiduciário - Caro-
line Tsuchiya Silva e Guilherme Machado; Travessia Securitizadora S.A. - Securitizadora - Vinicius Bernardes Basile Silvei-
ra Stopa; Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - representado por seu ges-
tor Pátria Investimentos Ltda., na qualidade de titular dos CRA Seniores - Alexandre Mathews Sturm Coutinho e Vitor Betoni 
Rodrigues. JUCESP nº 238.295/21-7 em 21.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Agrostahl S.A. Indústria e Comércio
CNPJ/MF 45.493.772/0001-40 - NIRE 3530002162-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária - Realizada em 14.05.2021
Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada no dia 14.05.2021, às 10hs, na sede social da Agrostahl S.A. Indústria e Comércio, 
localizada na cidade de Mairinque/SP, na Rodovia Raposo Tavares km 67, Distrito Industrial, com seu Estatuto Social devidamente 
arquivado perante a JUCESP/NIRE nº 3530002162-2 e inscrita no CNPJ/MF 45.493.772/0001-40 (“Companhia”). Convocação e 
Publicações: O Edital de Convocação foi publicado em 7, 8 e 11.05.2021, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, Caderno 
Empresarial, respectivamente, páginas 54, 52 e 41; e “Jornal O Dia ”, respectivamente, páginas 5, 7 e 9. Presença e Quórum: Presentes 
acionistas da Companhia que representavam 83,334% do capital social com direito a voto. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
o Sr. João Augusto Pereira Carneiro Mac-Dowell, que convidou a Sra. Vivean Carla Galvão dos Santos Martins como secretária.  
Ordem do Dia: Em AGO: (a) Prestação de contas dos administradores e Deliberação das Demonstrações Financeiras do período findo 
em 31.12.2020; b) Destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2020, conforme proposto nas Demonstrações Contábeis; c) 
Outros assuntos de interesse social; e Deliberações Tomadas na AGO: Inicialmente, o Sr. Presidente informou à Assembleia que o 
Balanço do exercício findo em 31.12.2020 foi publicado no DOESP na página 61 e no Jornal O Dia SP página 04, ambos no dia 
31.03.2021, estando os documentos à disposição dos Senhores Acionistas na sede social. De posse das informações necessárias, foi 
colocado em votação a Prestação de Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras do período findo em 31.12.2020, que 
depois de apresentada, lida e discutida foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi apreciada a destinação do resultado do 
exercício, ficando decidido e ratificado por unanimidade de votos a proposta prevista nas Demonstrações Contábeis. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, 
tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada: A presente Ata vai assinada pelo Sr. Presidente, por mim Secretária e 
por todos os Acionistas. a) João Augusto Pereira Carneiro Mac-Dowell - Presidente. b) Vivean Carla Galvão dos Santos Martins - 
Secretária. JUCESP nº 255.694/21-0 em 01.06.2021 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Canori Empreendi,mentos S.A.
CNPJ/MF nº 97.537.839/0001-03 – NIRE 35.300.510.674

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2021
1. Data, Horário e Local: Dia 30/04/2021, às 11:00 h, na sede social, na Av. Magalhães de Castro nº 4800, cj. 21, Bairro 
Cidade Jardim, São Paulo-SP. 2. Presença: a totalidade dos acionistas da Companhia Srs.: Felipe Scripilliti Noschese, RG 
nº 35.571.593-4-SSP-SP e CPF/ME nº 407.493.908-83; Alexandre Scripilliti Noschese, RG nº 35.571.592-2-SSP-SP e 
CPF/ME nº 412.075.838-98; e Eduardo Scripilliti Noschese, RG nº 39.111.263-6-SSP-SP e CPF/ME nº 496.158.368-50, 
neste ato representados por seu bastante procurador Sergio Thiago da Gama Giestas, RG nº 2814264-SSP/PA e CPF/MF 
nº 609.662.542-87, assim nomeado por meio das procurações anexas. 3. Mesa: Sergio Thiago da Gama Giestas, Presi-
dente, e Flavio Noschese, Secretário. 4. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 5. 
Publicações: As previstas no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, nos jornais “DOE-SP” e “O Dia”, 
no dia 27/04/2021. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) 
reeleger os membros da Diretoria da Companhia; e, (iv) fixar a remuneração global dos administradores. 7. Deliberações: 
Por unanimidade de votos: (i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) que o Lucro Líquido do exercício que totalizou R$ 151.690,74 seja 
integralmente absorvido pela conta de “Lucros/Prejuízos Acumulados”, de acordo com o artigo 189 da Lei 6.404/76; (iii) na 
forma do disposto no artigo 9º do Estatuto Social foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, pelo período de 02 
anos, os Srs. Flávio Noschese, RG. nº 6.501.708-0 e CPF/ME nº 022.743.128-69 e Sergio Thiago da Gama Giestas, RG nº 
2814264 e CPF/ME nº 609.662.542-87; e, iv) a importância global anual de até R$ 10.000,00 para ser distribuída a título de 
remuneração entre os membros da Diretoria, conforme deliberarem entre si. 8. Encerramento: a) Em todas as deliberações 
deixaram de votar os legalmente impedidos; b) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma 
manifestação; c) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai 
assinada pelo Presidente e Secretário. (a.a.) Sergio Thiago da Gama Giestas, Presidente; Flavio Noschese, Secretário; pp. 
Felipe Scripilliti Noschese, pp. Alexandre Scripilliti Noschese e pp. Eduardo Scripilliti Noschese, Acionistas. São Paulo, 
30 de abril e 2021. JUCESP – Registrado sob o nº 254.614/21-8 em 31/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Leo Madeiras Máquinas & Ferragens S.A | CNPJ/MF 61.069.373/0001-03 | NIRE 35.300.488.776
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15/04/2021

Data, hora e local: 15/04/2021, às 9h, na sede social da Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A. (“Companhia”), situada na 
Rua Bartolomeu Paes, n.º 136, Vila Anastácio, CEP 05092-000, na cidade de São Paulo/SP. Presença: conselheiros representando a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Convocação: dispensada a convocação por estar presente 
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme faculta o artigo 13, § 2.º do Estatuto Social da 
Companhia. Mesa: Samuel Seibel, Presidente, e Andrea Laserna Seibel, Secretária. Ordem do dia: deliberar sobre a (ii) renúncia 
dos diretores Jeferson da Silva Araújo e Vanessa Cristina Miranda Fontoura; e (ii) reeleição dos demais membros da Diretoria. Deli-
berações: após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração 
deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas: (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelos 

Jeferson da Silva Araujo, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula 
de identidade RG n.º 25.115.580-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n.º 212.906.658-50; e Vanessa Cristina Miranda Fontoura, 
brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG MG-4.936.295 e inscrita no CPF/ME sob n.º 782.278.446-34; 
conforme os comunicados que seguirão como anexos I e II das vias desta ata que serão levadas a registro; (ii) reeleger a Diretora 
Geral, Andrea Laserna Seibel, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 26.520.066-0 SSP/SP 
e inscrita no CPF/ME sob n.º 140.725.018-32; e os  1) Nicolai Sampaio Mariano, brasileiro, 
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 64153093 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n.º 053.361.276-47; e 2) 
Silvio Ricardo Fernandes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 5689641 SSP/
SP e inscrito no CPF/ME sob n.º 646.414.148-15; todos com domicílio na Rua Bartolomeu Paes, n.º 136, Vila Anastácio, CEP 05092-
000, na cidade de São Paulo/SP; para um novo mandato com início nesta data e término previsto para 15/04/2022, cujos termos 
de posse seguirão como anexos III, IV e V das vias desta ata que serão levadas a registro, permanecendo no cargo até a investidura 
de outro, consoante o disposto no artigo 150, § 4.º da Lei n.º 6.404/1976, sendo esta a composição da Diretoria da Companhia. Os 

reunião. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a 
qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. Conselheiros presentes: Salo Davi 
Seibel, Samuel Seibel e Alex Laserna Seibel. São Paulo (SP), 15/04/2021. JUCESP nº 238.316/21-0, em 21/05/2021.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 33ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - salas nº 1123/1125 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
(11) 2171.6228 - São Paulo/SP - E-mail: sp33cv@tjsp.jus.br EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1075250-86.2018.8.26.0100. O  MM. Juiz
de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
DOUGLAS IECCO RAVACCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MANOEL MES-
SIAS GERÔNIMO DA SILVA (CPF 007.468.102-88), que ICOMON TECNOOLOGIA
LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no
pagamento de R$1.100,00 (julho/2018) a ser atualizada e acrescida de custas,
honorários e demais cominações legais, referente a danos causados ao veículo
locado pela autora, Fiat/Uno Mille Economy, placas AWQ 5629, em razão de
colisão lateral provocada pelo veículodo réu, GM/Montana Conquest, placas
EAP 9635, ocorrida em 12/09/2017. Estando o réu em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidadede São Paulo, aos 01 de junho de 2021.

10  e  11/06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL - 20ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 9º andar
- salas nº 919/921 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6160 - São Paulo-SP
- E-mail: sp20cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Processo nº 0045539-
82.2020.8.26.0100.  A Dra. ELAINE FARIA EVARISTO, MMª Juíza de Direito da
20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
na forma da lei. FAZ SABER a PILUX BRAZIL LTDA., anteriormente denominada
PILUX BRASIL S.A. (CNPJ 03.105.522/0001-46), na pessoa do sócio-adminis-
trador Sr. Djacir Costa Carvalho Junior (CPF 059.282.573-68), atualmente em
lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA movido por MARCO ANTONIO SCARAFICCI, fica INTIMA-
DO, para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de
R$80.709,97 (outubro/2020), referente a execução de honorários e custas, a ser
atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de
MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais
incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito
com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não pagando e independen-
temente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO.
Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de maio de 2021.

10 e  11/06
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Barroso: voto impresso é “pior”, mas
cumpriremos se Congresso aprovar

O presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso, disse na quarta-
feira (9) que a implementação do
voto impresso reduzirá a seguran-
ça das eleições, trazendo de volta
fraudes e falhas humanas, proble-
mas que teriam ficado no passado
com a adoção da urna eletrônica.

“A vida vai ficar bem pior, vai
ficar parecido com o que era antes”,
disse o ministro da tribuna da Câ-
mara dos Deputados, onde compa-
receu para participar de uma comis-
são geral sobre assuntos eleitorais.
Ele acrescentou, contudo, que se o
Congresso aprovar, e o Supremo
Tribunal Federal (STF) validar, o
TSE implementará o voto impres-
so. “Eu torço para que ela, a apro-

vação não venha, mas se vier nós
cumpriremos”, afirmou.

O ministro iniciou sua fala res-
saltando não haver sido docu-
mentada nenhuma fraude na urna
eletrônica desde sua adoção, em
1996. Ele voltou a defender a se-
gurança do equipamento e lem-
brou de problemas que existiam
antes do sistema informatizado de
votação – como a compra de vo-
tos, o coronelismo e o
clientelismo. O ministro avaliou
que tais situações podem retornar
com a adoção do voto impresso.

“A verificação manual não é
verificação, é um perigo, é um ris-
co que nós vamos criar”, disse
Barroso. “Eu acho que o voto
impresso vai nos trazer um pro-

blema do qual já nos livramos, que
é o transporte, a guarda e a con-
tagem manual dos votos”, o que
seria “um retrocesso”, ressaltou
o ministro.

Para Barroso, além de abrir
margem para fraudes, um dos prin-
cipais problemas do voto impres-
so é a possibilidade de violação
do sigilo do voto, uma vez que
por meio do recibo da votação
seria possível saber a composi-
ção dos votos individuais – em
quem a pessoa votou para dife-
rentes cargos – o que abriria ca-
minho para identificar o eleitor.

O ministro apontou ainda o
que seriam dificuldades adminis-
trativas e orçamentárias para a
adoção do voto impresso, que

segundo a estimativa do TSE
custaria R$ 2 bilhões. “Talvez essa
não seja a melhor alocação de re-
cursos no momento”, opinou
Barroso. Ele lembrou que a reali-
zação do Censo, por exemplo, foi
recentemente adiada por falta de
recursos.

Confiança da população
Em seguida ao ministro, par-

lamentares envolvidos na discus-
são do tema disseram que não
basta o sistema de votação ser
seguro, sendo necessário também
que a população confie nele e o
entenda. Entre os que levantaram
o ponto está o relator da propos-
ta de emenda à Constituição
(PEC) sobre o voto impresso, de-
putado Filipe Barros (PSL-PR), e

o presidente da comissão especi-
al que discute o projeto, Paulo
Eduardo Martins (PSC-PR).

“É a fé da população brasilei-
ra que nós temos que discutir”,
disse Martins. “Hoje o eleitor bra-
sileiro tem que ter fé no software .
Tem que acreditar que o que ele
digitou vai ser contabilizado e
depois constar no boletim de
urna. Ele não pode olhar e confe-
rir se foi registrado conforme a
escolha dele. E por mais que se
confie no sistema, pode haver
quem desconfie. Tem que haver
esta confiança”, acrescentou o
parlamentar.

Em resposta, o ministro Luis
Roberto Barroso trouxe dados de
uma pesquisa do instituto

Datafolha, divulgada em janeiro des-
te ano, segundo a qual 73% dos en-
trevistados confiam na urna eletrô-
nica. Ele argumentou que a adoção
do voto impresso não ajudaria a dar
mais confiança ao voto e inseriria
mais elementos de desconfiança.

“Achar que 2 milhões de pes-
soas contando votos à mão é mais
seguro que um software, que pode
ser controlado pelos partidos, é
voltar à vida analógica num mundo
da revolução digital”, disse o mi-
nistro.

A sessão da comissão geral que
discute temas eleitorais segue em
andamento no plenário da Câmara,
com deputados se revezando nos
questionamentos ao ministro Luís
Roberto Barroso. (Agencia Brasil)
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Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 (em reais R$)

Demonstração do Resultado do Exercício

Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial2020 2019
Ativo / Ativo Circulante 1.744.693 1.092.482
Caixa e equivalente de caixa 1.518.404 816.848
Clientes e demais contas a receber 64.765 61.987
Impostos a recuperar 160.665 212.788
Outros ativos circulantes 859 859
Ativo não circulante 1.995.200 2.098.400
Propriedade para Investimento 1.995.200 2.098.400
Total do ativo 3.739.893 3.190.882

2020 2019
Passivo / Passivo Circulante 17.562 19.911
Fornecedores e outras obrigações 1 623
Tributos a Pagar 2.364 2.438
Imposto de Renda e CSLL a Recolher 15.198 16.849
Total do Passivo 17.562 19.911
Patrimonio Líquido 3.722.331 3.170.971
Capital Social 1.165.027 1.165.027
Reserva legal 233.005 233.005
Reserva de lucros 2.324.299 1.772.939
Total do passivo e do patrimônio líquido 3.739.893 3.190.882

Operações em continuidade 2020 2019
Receitas de aluguel 686.416 718.678
Lucro Bruto 686.416 718.678
Fornecimentos e serviços contratados (3.799) (14.399)
Outras despesas operacionais (1.478) (2.039)
Outras receitas operacionais 12.499 13.676

depreciações e impostos 693.637 715.917
Receitas Financeiras 26.069 24.908
Resultado antes das depreciações e impostos    719.707 740.824
Depreciação e Amortização (103.200) (103.200)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 616.507 637.624
Despesa com Imposto sobre os lucros (65.147) (65.623)
Resultado Liquido do Exercício 551.360 572.002

Brasilwood Terras Florestais S.A.
CNPJ nº 29.197.194/0001-49

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Balanços patrimoniais Controladora

2020 2019

Ativo/Ativo circulante 32 149

Caixa e equivalentes de caixa 25 113

Tributos a recuperar 4 4

Adiantamentos e despesas antecipadas 3 32

Ativo não circulante 114.192 115.624

Terras 103.670 103.670

Arrendamento - IFRS 10.522 11.954

Total do ativo 114.224 115.773

Balanços patrimoniais Controladora
Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Passivo circulante 2.609 2.334
 Fornecedores 1 –
 Arrendamento - IFRS 2.608 2.334
Passivo não circulante 79.597 77.954
 Arrendamento - IFRS 8.638 10.041
 Contas a pagar 70.958 67.913
Patrimônio líquido 32.019 35.484
 Capital social 44.030 44.030
 Reserva de lucro (12.011) (8.545)
Total do passivo e do patrimônio líquido 114.224 115.773

Demonstração do resultado Controladora
2020 2019

(Despesas) receitas operacionais
 Despesas gerais e administrativas 2.535 2.383

2.535 2.383
Lucro (prejuízo) operacional 2.535 2.383
 Receitas financeiras (1) (6)
 Despesas financeiras 930 1.663
Lucro antes dos impostos 3.464 4.040
 Imposto de renda e contribuição social - corrente – 1
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 3.466 4.042
Atribuível para: Quotistas controladores
Quotistas não controladores

Demonstrações do resultado abrangente Controladora
2020 2019

Resultado do exercício 3.466 4.042
Resultado abrangente total 3.466 4.042

Demonstrações das 
mutações do  

patrimônio líquido Capital  
social

Lucro  
(prejuízo)  

acumulado

Patrimônio  
líquido atribuído  

aos acionistas  
controladores Total

Saldos em 31/12/2019 44.030 (8.545) 35.483 35.484

Aumento de capital social – – – –

Prejuízo líquido do exercício – (3.466) (3.466) (3.466)

Saldos em 31/12/2020 44.030 (12.011) 32.019 32.019

Demonstrações do fluxo de caixa - método indireto Controladora
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
 Lucro (prejuízo) antes dos impostos (3.464) (4.040)
 Ajustes por: Depreciação IFRS 2.365 2.200
 Despesa financeira - IFRS 928 1.008

(171) (833)
 Variações nos ativos e passivos: Impostos a recuperar – (4)
 Adiantamentos e despesas antecipadas 27 41
 Atividades operacionais líquidas (144) (796)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
 Fornecedores 1 (21.691)
 Arrendamento - IFRS – –
 Impostos a pagar – (2)
 Partes relacionadas a pagar – (3.036)
 Outras passivos – –
Atividades operacionais líquidas (143) (25.524)
 Pagamento de Imposto de renda – (1)
Caixa (consumido) nas atividades operacionais (143) (25.525)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Pagamentos passivo de arrendamento (2.990) (2.787)
 Aquisição de terrenos – 115
Caixa aplicado nas atividades de investimento (2.990) (2.672)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Contas a pagar 3.045 27.400
Fluxos de caixa aplicado nas atividades 
 de financiamento 3.045 27.400
(Redução) aumento do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa (88) (797)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 113 911
Caixa e equivalentes de caixa final do exercício 25 113
(Redução) aumento do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa (88) (797)

A Diretoria

Contador: Alessandro Pellegrini - CRC SP 218.677/O-8

Grupo Big Brasil S.A.
CNPJ nº 30.621.687/0001-43

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020
Contexto Operacional

O Grupo Big Brasil S.A., doravante denominado “Controladora” ou “Companhia”, foi constituído no dia 15 de maio 
de 2018, na forma de sociedade anônima de capital fechado teve sua razão social alterada em 9 de setembro de 
2019. Tem sede na Avenida Tucunaré, 125, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil e tem por objeto social 
a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”).

referidas como “Consolidado” ou “Grupo”). O Grupo está envolvido primariamente na comercialização, no varejo 
e no atacado, de produtos alimentícios, artigos de vestuário, eletroeletrônicos, combustíveis e farmácias em 

tem como objeto social a exploração de atividades relacionadas ao transporte rodoviário.

Grupo e está sediado no Brasil.

Venda do Grupo Big ao Carrefour

Share Purchase, Merger Agreement and Other Covenants (“Acordo”) para aquisição 

bilhões e quinhentos milhões de reais), sujeito aos demais ajustes nos termos do Acordo.
O fechamento da transação descrita somente produzirá efeitos com atendimento de todas as condições 
precedentes previstas no Acordo na qual está condicionada a algumas condições usuais em transações desta 
natureza, tais como (i) a obtenção da aprovação dos acionistas das Companhias, reunidos em Assembleia Geral 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE. A conclusão da operação é esperada para 2022.

Grupo Big Brasil S.A. será extinto.
Essa operação não gerou alteração no controle acionário da Companhia na data base de 31 de março de 2021.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2020 
  Controladora Consolidado          
Ativo  2020 2019 2020 2019          
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  24 26 485 435

 Despesas antecipadas  - - 45 41
          
Total do ativo circulante  25 26 5.418 5.131          
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Contas a receber  - - 51 12

 Despesas antecipadas  - - 9 11

          
Total realizável a longo prazo  - 7 5.745 2.779          

          
  7.996 4.951 6.940 6.769          
Total do ativo não circulante  7.996 4.958 12.685 9.548          
Total do ativo  8.021 4.984 18.103 14.679          

  Controladora Consolidado          
Passivo  2020 2019 2020 2019          
Circulante
 Fornecedores  - - 3.382 3.281

 Partes relacionadas  10 6 59 -
 Tributos a recolher  - - 121 140
 Salários e encargos sociais  - - 434 259

 Outras contas a pagar  1 1 185 281

          
Total do passivo circulante  11 7 4.734 4.246          
Não circulante
 Obrigações com passivos de arrendamento  - - 2.966 2.955

 Partes relacionadas  221 214 221 234

          
Total do passivo não circulante  221 214 5.580 5.670          
Patrimônio líquido
 Capital social  222 182 222 182

          
Total do patrimônio líquido atribuído aos acionistas  7.789 4.763 7.789 4.763          
Total do passivo e do patrimônio líquido  8.021 4.984 18.103 14.679          

  Capital Social Reserva de capital Reserva de lucros  Patrimônio                        
   Capital  Reserva de Ágio/    Reserva Lucros líquido
  Capital social a Reserva capital a deságio na Reserva Reserva de Retenção especial de (prejuízos) atribuível
  social integralizar de capital integralizar subscrição legal reinvestimento de lucros dividendos acumulados aos acionistas                        
Saldos em 31 de dezembro de 2018  148 (115) 4.707 (1.035) - - - - - (28) 3.677                        

                        
Saldos em 31 de dezembro de 2019  222 (40) 4.707 (360) 251 - - - - (17) 4.763                        

Destinações:

                        
Saldos em 31 de dezembro de 2020  222 - 4.307 - 251 44 2.201 734 30 - 7.789                        

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício  3.026 4 3.026 4
Ajustes para:
 Depreciações e amortizações  - - 415 385

 Créditos tributários  - - (1.094) (450)

 Provisão para demandas judiciais  - - 398 94
 Atualização monetária sobre demandas judiciais  - - 228 181

impairment”  - - (213) (161)
 Juros sobre passivos de arrendamento  - - 269 206
 Desreconhecimento de arrendamento  - - (16) (109)
 Depreciação de ativos de direito de uso  - - 248 204
 Baixa de ativo imobilizado e intangível  - - 33 35
          
  (19) (11) 695 507
Variações nos ativos e passivos:

 Estoques  - - (26) (163)

 Depósitos judiciais  - - 83 50

 Fornecedores  - - 101 (100)

 Outros passivos  - 5 18 (40)
 Partes relacionadas  11 11 46 (22)
 Pagamento de imposto de renda e contribuição social  - - (28) (19)
 Pagamento de demandas judiciais  - - (401) (353)
          
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais  (2) (2) 933 (411)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
 Venda de ativo imobilizado  - - 105 20

 Aporte de capital em controladas  - (951) - -          
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento - (951) (489) (617)

 Aporte de capital de acionistas  - 963 - 963
 Pagamento de passivo de arrendamento - Principal  - - (90) (138)
 Pagamento de passivo de arrendamento - Juros  - - (269) (143)
          
Caixa líquido gerado nas (aplicado nas) 
          
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa  (2) 10 50 (39)

          
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa  (2) 10 50 (39)

Receita operacional líquida 
 Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados - - (16.418) (15.640)          
Lucro bruto  - - 5.325 4.939

 Despesas com vendas, gerais e administrativas  (6) (5) (5.416) (5.130)
 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  - - 811 532
          

 impostos  3.039 10 720 341

          

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
 contribuição social  3.032 (1) 722 69

          
Lucro (prejuízo) do período  3.026 4 3.026 4
Atribuível aos:
 Acionistas    3.026 4

 Diluído    5,63 0,01

 Controladora Consolidado        
 2020 2019 2020 2019        
Lucro líquido do exercício 3.026 4 3.026 4
Resultado abrangente do exercício 3.026 4 3.026 4
Atribuível aos:
 Acionistas   3.026 4

Receitas - - 25.323 23.537        
 Vendas de mercadorias, produtos e serviços - - 24.382 22.820

Insumos adquiridos de terceiros (5) (5) (20.693) (19.385)        

Valor adicionado bruto (5) (5) 4.630 4.152
Depreciação, amortização e exaustão - - (663) (588)
Valor adicionado líquido produzido (5) (5) 3.967 3.564
Valor adicionado recebido em transferência 3.046 16 645 176        

Valor adicionado total a distribuir 3.041 11 4.612 3.740
Distribuição do valor adicionado 3.041 11 4.612 3.740
Pessoal 1 - 2.061 2.049        

 Benefícios - - 435 304
 FGTS - - 124 145
 Demandas judiciais trabalhistas - - 140 213
Impostos, taxas e contribuições 7 (5) (1.174) 1.076        

Remuneração de capitais de terceiros 7 12 699 611        

 Aluguéis - - 54 116
 Outros - Royalties - - 42 42
Remuneração de capitais próprios 3.026 4 3.026 4        
 Dividendos 30 - 30 -

  Controladora Consolidado          
  2020 2019 2020 2019          

 Controladora Consolidado        
 2020 2019 2020 2019        

  Controladora Consolidado          
  2020 2019 2020 2019          

Diretoria
Luiz Antonio Fazzio

Diretor-Presidente 
Vitor Fagá de Almeida

Diretor Administrativo Financeiro 
Danilo Bilton de Jesus 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 09/
06/2021 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51683 -  CONTRATO: 202380030594 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA PAULO VIDIGAL VICENTE DE AZEVEDO ( RUA
DOIS) , 271, APTO Nº 2 NO 2º
SUB-SOLO, 2º SUBSOLO BLOCO B2 , EDIFICIO B , CONJUNTO RESIDENCIAL
DAS NACOES III , 44º SUBDISTRITO DE LIMAO , VILA SIQUEIRA ( ZONA NORTE
) , SAO PAULO - SP, CEP: 02722-090
HAROLDO CAMARGO FLEURY , BRASILEIRO (A), INDUSTRIARIO, CPF:
584.641.318-87, CI:
6113300 SSP/SP  CASADO  COM AMELIA EMILIA FLEURY,BRASILEIRO (A), CPF
061.470.396-44.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de
Cobrança: EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato

habitacional firmado com a
CAIXA Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo

Ed. São Marcus
70070-902 Brasília - DF
Telefone: (31) 2105-7634

09 - 10 e 11/06

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 20328 no dia 18/06 às 17
h o r a s .
www.arteabstrataleiloes.com.br  -
Rua Penaforte Mendes, 101 - Bela
Vista  SP/SP
arteabstrataleiloes@gmail.com

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1025345-83.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Espécies de Contratos Requerente: Associação Cultural Nossa Senhora Menina Requerido: Emerson Verstandig
Pereira Lima EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025345-83.2016.8.26.0100 A MM. Juíza
de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Requerido EMERSON VERSTANDIG PEREIRA LIMA, Brasileiro, Solteiro, CPF
165.936.178-81, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Associação Cultural
Nossa Senhora Menina, alegando em síntese: a cobrança da quantia de R$ 33.177,19, referente às parcelas
vencidas das mensalidades do contrato para a Prestação de Serviços Educacionais para os alunos Luan Barreira
Pereira Lima (parcelas vencidas de 10/05/2013 a 20/12/2013), Gabriel Barreira Pereira Lima (parcela vencida de 25/
11/2013) e Luiza Barreira Pereira Lima (parcelas vencidas de 10/05/2013 a 20/12/2013). 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
21 de maio de 2021. 10 e 11/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1136215-98.2016.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião
Ordinária Requerente: Sandra Regina Dias Issy e outro 2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1136215- 98.2016.8.26.0100 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) Augusto da Silva, Olga Neves Silva, Lauro Martins Reche, Sonia Dagues Martins, José
Rodrigues e Maria Antiquera Rodrigues, Nelson Rodrigues e Irene Rodrigues, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sandra Regina Dias Issy e Marcelo Akio
Santana Issy ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Timóteo,
nº 186, V ila Prudente, CEP 03938-050, 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 forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de abril de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1098287-50.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S.a. Executado: Lpm Comércio
Importação e Exportação de Peças e Acessórios Ltda. e outros EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1098287-50.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV
- Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LPM
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA., CNPJ 14.527.042/0001-90, na
qualidade de avalistas: JOSÉ MANUEL VARELA VIDAL (CPF/MF sob o nº 224.752.088-05) e CROMALUX
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ sob o nº 03.386.412/0001-08) que Banco
do Nordeste do Brasil S.a., lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial ora em fase de Cumprimento
de Sentença, onde procedeu-se a penhora sobre os veículos indicados às fls.332. E, estando os executados
em lugar ignorado, foi deferida a sua intimação da Penhora por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, ofereçam impugnação à penhora, onde, no qual, havendo ausência de manifestação,
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002280-35.2021.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Soares, na forma da Lei, etc. Edital de
Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0002280-35.2021.8.26.0348. O Dr. Rodrigo Soares, Juiz de Direito 5ª Vara
Cível da Comarca de Mauá/SP, etc... Faz saber a SABRINA CASEMIRO DOS SANTOS (RG nº 38.660.462-9 e CPF
nº 389.181.878-58) que FEFISA – CENTRO EDUCACIONAL JOÃO RAMALHO LTDA lhe ajuizou uma Ação Monitória
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua Intimação Por edital, para que efetue o pagamento ou apresente impugnação ao débito de R$ 20.641,91,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será
acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art.

513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Mauá, 27/05/2021.

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 1109079- 97.2014.8.26.0100 ( ) A Doutora Ana
Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que FILOMENA DE PAULA CARNEIRO BASILIO e PEDRO CARNEIRO
FILHO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
José Gomes Faria, nº 183, V. Cisper - Ermlino Matarazzo - São Paulo - SP., com área de 125,00ms2.,
contribuinte nº 110.161.0041-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo-SP. J - 09 e 10/06
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LBR - Lácteos Brasil S.A. - CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. para se reunirem no dia 12/07/2021, às 11h, a qual será realizada na sede da Companhia, 
localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de SP/SP, em AGOE, a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: (A) Em AGO: (a) Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas 
ao exercício social findo em 31/12/2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório anual da administração, 
dispensando-se a presença do representante dos auditores independentes; e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social da 
Companhia encerrado em 31/12/2020. (B) Em AGE: (a) Deliberar acerca da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. 
Informações Gerais: - Os documentos e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da 
Companhia, tendo sido dispensada a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. - O acionista ou seu representante legal 
deverá comparecer à AGOE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso. - Nos termos do 
artigo 121, Parágrafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso pelo endereço digital abaixo 
descrito: https://zoom.us/j/98425498049?pwd=SVg4V2x0b0MxMVIwMDJSMHo4QWttdz09. ID da reunião: 984 2549 8049. Senha de acesso: vFxVT4. 
São Paulo, 08/06/2021. Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica.

DeSam Consultoria e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.968.789/0001-05 - NIRE 35.300.499.972

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora, Local: 02.06.2021, às 10hs, à Rua Kansas, n° 256, Brooklin Paulista, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do ca-
pital social. Mesa: Presidente: Rui Ribeiro de Sá Morais Rodrigues; Secretário: Elaine Cristina Schiavinato de Sá Morais Ro-
drigues. Deliberações Aprovadas: 1. O capital social é de R$ 4.147.000,00 divididos em 4.147.000 de ações ordinárias 
sem valor nominal subscritas o qual já foram integralizadas R$ 1.882.630,83, restando ainda R$ 2.284.369,17 a ser integra-
lizado no prazo de 5 anos desde a fundação da Companhia em 8/6/2018, cujo prazo para integralização expira em 7/6/2023. 
Em razão de entender que o capital social é excessivo em relação ao objeto social e a atual conjuntura econômica do país, o 
Presidente propõe aos acionistas a redução do capital social para R$ 1.883.000,00 que fi cará neste ato subscrita e totalmen-
te integralizada pelos acionistas proporcionais à participação de cada acionista sem qualquer restituição aos acionistas ou 
diminuição do valor destas ações, em conformidade com o artigo 173, §§ 1º e 2º, da Lei da S/As (Lei nº 6.404/76). Alterado o 
artigo 5º, do Estatuto Social: “Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.883.000,00, dividido em 
1.883.000 ações ordinárias sem valor nominal, subscrito e integralmente integralizado pelos acionistas.” 2. Alteração do ar-
tigo 3º, do Estatuto Social: “Objeto Social: Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: a) Atividades de intermedia-
ção e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90-1/04); b) Serviços combinados de es-
critório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00); c) Aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2/02); d) Compra e venda de 
imóveis próprios (CNAE 68.10-2/01); e e) Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (CNAE 77.29-
2/02).” 3.  Alteração da denominação da Companhia de DeSam Consultoria e Participações S.A. para DeSam Inter-
mediação de Negócios S.A. com a alteração do artigo 1º, do Estatuto Social. 4. Fica autorizada a proceder no prazo de 
60 dias a averbação do registro na JUCESP, incluindo a reforma do Estatuto Social. Nada mais. São Paulo, 02.06.2021. Rui Ri-
beiro de Sá Morais Rodrigues - Presidente; Elaine Cristina Schiavinato de Sá Morais Rodrigues - Secretária.

Cyrela Indonésia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 09.474.522/0001-08 - NIRE: 35.222.211.236

Rerratificação da Ata de Reunião de Sócios
Na publicação da Ata de Reunião de Sócios realizada em 08.01.2021, às 10hs, publicada neste jornal, edição de 19.01.2021, constou 
por lapso que a redução do capital social em R$ 3.000.000,00, passando de R$ 25.941.934,00 para R$ 22.941.934,00, dividido em 
22.941.934 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo o correto: a redução do capital social em R$ 3.000.000,00, 
passando de R$ 23.423.035,00 para R$ 20.423.035,00, dividido e 20.423.035 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 real cada. 
Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Flamingo – Investimentos Imobiliários Ltda.

João Ometto Participações S.A. - CNPJ 47.796.594/0001-52 - NIRE 35300196511
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31.03.2021

Data, Hora, Local: 31.03.2021, às 10hs, Rua Geraldo Flausino Gomes, n° 61, 14° andar, conjunto 141, Edifício Panambi, 
Brooklin, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto; Secretário: 
Guilherme Fontes Ribeiro. Deliberações Aprovadas: Reeleição dos Senhores (i) João Guilherme Sabino Ometto, bra-
sileiro, casado, engenheiro, RG n° 3.426.053-5-SSP/SP, CPF/MF n° 027.686.588-04, para Diretor Presidente; (ii) Giovanna Mi-
rone Ometto, brasileira naturalizada, casada, empresária, RG n° 2.689.037-9- SSP/SP, CPF/MF n° 204.348.718-34, para Di-
retora Vice Presidente; e (iii) Guilherme Fontes Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.952.088-
7 SSP/SP, CPF/MF nº 270.321.468-56, para Diretor sem designação específi ca, todos com escritório em São Paulo/SP, mandato 
de três anos e declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
31.03.2021. Acionistas: San Giovanni Participações Ltda p/João Guilherme Sabino Ometto; João Guilherme Sabino Ometto; 
Giovanna Mirone Ometto. JUCESP nº 210.946/21-0 em 07.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Votorantim S.A.
CNPJ/MF nº 03.407.049/0001-51 – NIRE 35.300.313.216

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Dia 30 de abril de 2021, às 08 horas e 30 minutos, na sede social da Votorantim S.A., localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, conjunto “A”, Itaim Bibi, CEP 01448-000 
(“Companhia”). 2. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro 
de “Presença de Acionistas” da Companhia. 3. Convocação e Publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, 
conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista o comparecimento de 
acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. As demonstrações financeiras, o parecer dos 
auditores independentes e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, ambos no dia 09 de abril de 2021, 
todos colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 4. Mesa Dirigente: Eduardo Mazzilli de Vassimon, 
Presidente, e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; 
(ii) fixar a remuneração global dos administradores. 6. Deliberações Ordinárias: Colocadas as matérias em discussão e 
votação, os acionistas presentes aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos as contas dos administradores, as 
demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
às folhas 03, 04, 05 e 06, e no Jornal O Dia, à fl.15, ambos em edição de 09 de abril de 2021; e (ii) o valor da remuneração 
global da Administração da Companhia para o ano de 2021, inclusive benefícios de qualquer natureza, no valor total de até 
R$ R$ 39.224.443,23 (trinta e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e três 
centavos). (iii) Fica a Diretoria da Companhia, na forma do Estatuto Social, autorizada a assinar todos os documentos e tomar 
as providências necessárias ao cumprimento da presente deliberação. 8. Encerramento: – a) – Em todas as deliberações 
deixaram de votar os legalmente impedidos; b) – O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma 
manifestação; c) – Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme 
vai assinada pelo Secretário. (a.a.) Eduardo Mazzilli de Vassimon, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. 
Hejoassu Adminitração S.A., José Luiz Gimenes Caiafa e Sergio Thiago da Gama Giestas, Acionista. A presente transcrição 
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2021. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. 
JUCESP – Registrado sob o nº 253.421/21-4 em 28/05/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Rinoca Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 25.074.621/0001-40 – NIRE 35.300.510.682

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Dia 30/04/2021, às 10h00 h., na sede social, na Av. Magalhães de Castro nº 4.800, cj. 21, sala 
8, Bairro Cidade Jardim, São Paulo-SP, na. 2. Presença: a totalidade dos acionistas da Companhia Srs.: Felipe Scri-
pilliti Noschese, RG nº 35.571.593-4-SSP-SP, e CPF/ME nº 407.493.908-83; Alexandre Scripilliti Noschese, RG nº 
35.571.592-2-SSP-SP e CPF/ME nº 412.075.838-98 e Eduardo Scripilliti Noschese, RG nº 39.111.263-6-SSP-SP e 
CPF/ME nº 496.158.368-50, neste ato representados por seu bastante procurador Sergio Thiago da Gama Giestas, RG 
nº 2814264-SSP/PA e CPF/ME nº 609.662.542-87, assim nomeado por meio das procurações anexas. 3. Mesa: Sergio 
Thiago da Gama Giestas, Presidente; e Flavio Noschese, Secretário. 4. Convocação: Dispensada em virtude da presença 
da totalidade dos acionistas. 5. Publicações: As previstas no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, 
nos jornais “DOE-SP” e “O Dia”, no dia 27/04/2021. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) reeleger os membros 
da Diretoria da Companhia; e (iii) fixar a remuneração global dos administradores. 7. Deliberações: Por unanimidade 
de votos: i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020; ii) na forma do disposto no artigo 9º do Estatuto Social foram reeleitos para 
compor a Diretoria da Companhia, pelo período de 02 anos, os Srs. Flávio Noschese, RG nº 6.501.708-0 e CPF/ME nº 
022.743.128-69, e Sergio Thiago da Gama Giestas, RG. nº 2814264 e CPF/ME nº 609.662.542-87; e, iii) a importância 
global anual de até R$ 10.000,00 para ser distribuída a título de remuneração entre os membros da Diretoria, conforme 
deliberarem entre si. 8. Encerramento: a) Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) O Sr. 
Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) Os trabalhos foram suspensos 
para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente e Secretário. (a.a.) 
Sergio Thiago da Gama Giestas, Presidente; Flavio Noschese, Secretário; pp. Felipe Scripilliti Noschese, pp. Alexandre 
Scripilliti Noschese e pp. Eduardo Scripilliti Noschese, Acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada 
no livro próprio. São Paulo, 30/04/2021. Sergio Thiago da Gama Giestas – Presidente; Flávio Noschese – Secretário. 
JUCESP – Registrado sob o nº 256.433/21-5 em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Ministério da Saúde distribui aos
estados mais 4 milhões de vacinas

Nacional
Jornal O DIA SP
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A crise hídrica é constante no Brasil e no mundo

O tempo em que estamos, são tempos difíceis e trabalhosos.
Um dos sinais dos tempos é a falta de água. Hoje nasce no mundo
aproximadamente 500 mil crianças e morrem aproximadamente
250 mil pessoas por dia. Não é importante ter um exército gran-
de ou um partido grande, o importante é ter água, trabalho para
todos. Se você pega os problemas de hoje no mundo, a causa de
cerca de 90% deles é super-população. O controle da natalidade
é solução para 90% dos problemas do mundo atual. As soluções
para crise hidrica e outras são: controlar a natalidade, é preciso
equilibrar o número de nascimentos com o número de mortes
diárias, utilizar a água de maneira racional, reutilizar a água da
chuva, conservar as bacias hídricas, nascentes de água e rios, téc-
nicas de irrigação mais eficientes, e tratamento de água.

Por hoje é isto. Boa semana e até a próxima Brasiliana.

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:

“... segundo artigo da professora de biologia, Lana Magalhães,
publicado no site Toda Matéria, a crise hídrica é resultado dos
baixos níveis de água nos reservatórios, no momento em que de-
veriam estar em níveis normais para atender as necessidades da
população. No Brasil, a falta de água tornou-se mais grave a par-
tir do ano de 2014. Apesar do Brasil apresentar quase um quinto
das reservas hídricas do mundo, a falta de água é uma realidade
em várias regiões do país. Alguns estudos indicam que os episó-
dios de falta de recursos hídricos devem se repetir nos próximos
anos. Além disso, a água não é igualmente distribuída no territó-
rio brasileiro. Por exemplo, a região Norte concentra a maior
parte da reservas hídricas do país, ao mesmo tempo é a região
com a menor densidade demográfica. No Sudeste e Nordeste,
onde está concentrada a maior parte da população e atividades
industriais, existem poucas reservas hídricas...”

* Será que vai faltar água?
* Todo ano é a mesma situação?
* A solução é controlar a natalidade?
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O Ministério da Saúde anun-
ciou a distribuição de mais 4,04
milhões de vacinas para comba-
te à pandemia de covid-19. De-
verão chegar em todas as capi-
tais, até a quinta-feira (10), no-
vas doses do imunizante produ-
zido pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz).

Os critérios para a vacina-
ção, que foram estabelecidos no
Plano Nacional de Imunizações
(PNI), determinam que estados
e municípios deem prioridade
a idosos, pessoas com comor-
bidades, pessoas com deficiên-
cia permanente, trabalhadores

da educação do ensino básico,
trabalhadores portuários e do
transporte aéreo, das forças de
segurança e salvamento e inte-
grantes das Forças Armadas,
povos ribeirinhos, indígenas e
quilombolas.

Sediada no Rio de Janeiro, a
Fiocruz, instituição científica
vinculada ao Ministério da Saú-
de, é responsável, no Brasil, pela
fabricação da vacina que foi de-
senvolvida por meio de parceria
entre a Universidade de Oxford
e a farmacêutica inglesa Astra-
Zeneca. Para viabilizar a produ-
ção no país, um acordo para

transferência de tecnologia foi
firmado no ano passado.

Na última semana, a Fio-
cruz superou a marca de mais
de 50 milhões de vacinas con-
tra covid-19 entregues ao PNI.
Esse volume inclui 4 milhões
que foram importadas prontas
da Índia e começaram a chegar
ao país em janeiro, antes que a
produção brasileira tivesse iní-
cio. A fabricação em larga es-
cala no Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos da Fio-
cruz (Bio-Manguinhos) come-
çou em março.

Na quarta-feira, o Ministério

da Saúde conclui a distribuição
de 2,3 milhões de doses da va-
cina produzida em parceria pe-
las empresas Pfizer e BioNTe-
ch. Essa leva do imunizante im-
portado começou a chegar aos
estados no início da semana.

Segundo dados do Localiza-
SUS, plataforma administrada
pelo Ministério da Saúde, já fo-
ram aplicadas 74,5 milhões de
doses em todo o país. Por en-
quanto, 23,4 milhões concluí-
ram o esquema vacinal com as
duas doses, o que representa cer-
ca de 11% da população brasi-
leira. (Agencia Brasil)

A Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo
(Alesp) aprovou na quarta-fei-
ra (9) o projeto de lei (PL) que
suspende o cumprimento de
mandados de reintegração de
posse, despejos e remoções
judiciais ou extrajudiciais no
estado durante a pandemia da
covid-19. O texto segue para
sanção ou veto, que pode ser
total ou parcial, do governador
João Doria, em um prazo de 15
dias úteis.

De acordo com o projeto de
lei, “ficam suspensas a aplica-
ção e cobrança de multas con-
tratuais e juros de mora em ca-
sos de não pagamento de aluguel
ou das prestações de quitação
dos imóveis residenciais”.

O projeto de lei, de auto-
ria dos deputados Leci Bran-
dão (PCdoB), Maurici (PT) e
Jorge do Carmo (PT), define
que as medidas valem “enquan-
to vigorar o estado de emer-
gência na saúde ou de calami-
dade pública do Estado de São
Paulo em razão da pandemia
do novo coronavírus (covid-
19) e mais noventa dias após a
sua suspensão”.

Despejos
Ao menos 14,3 mil famíli-

as foram despejadas no Brasil
durante a pandemia, de março
de 2020 a 6 de junho de 2021,
e cerca de 85 mil famílias es-
tão ameaçadas de despejo, se-
gundo o levantamento mais re-
cente da Campanha Despejo
Zero, com base em denúncias
e monitoramento feitos pelos
movimentos sociais organiza-
dos, instituições ligadas ao
tema e defensorias públicas de
vários estados.

Assembleia de São
Paulo aprova
suspensão de

despejos na pandemia
Só no estado de São Paulo,

foram 3.970 famílias despeja-
das desde o início da pandemia
e outras 34.454 estão ameaça-
das de despejo.

As ações da Despejo Zero
contribuiu diretamente para a
suspensão de pelo menos 54
casos de despejo no país, evi-
tando que mais de 7,3 mil fa-
mílias fossem desalojadas.

STF
O ministro Luís Roberto

Barroso, do Supremo Tribunal
Federal, determinou na quinta-
feira (3) a suspensão por seis
meses de ordens ou medidas de
desocupação de áreas que já
estavam habitadas antes de 20
de março do ano passado, quan-
do foi aprovado o estado de ca-
lamidade pública devido à pan-
demia. O prazo de seis meses
a partir da decisão pode ser
estendido, conforme Barroso,
caso a situação de crise sani-
tária continue.

De acordo com a decisão,
ficam impossibilitadas “medi-
das administrativas ou judici-
ais que resultem em despejos,
desocupações, remoções for-
çadas ou reintegrações de pos-
se de natureza coletiva em imó-
veis que sirvam de moradia ou
que representem área produti-
va pelo trabalho individual ou
familiar de populações vulne-
ráveis”.

O ministro deferiu parcial-
mente a medida cautelar em
ação apresentada pelo PSOL
para, segundo ele, “evitar que
remoções e desocupações co-
letivas violem os direitos à
moradia, à vida e à saúde das
populações envolvidas”.
(Agencia Brasil)

Anvisa autoriza testes em
humanos para a vacina ButanVac
A Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) autori-
zou a realização de testes em
humanos para o desenvolvimen-
to da vacina ButanVac, projeto
conduzido pelo Instituto Butan-
tan, ligado ao governo de São
Paulo.

A ButanVac é um imunizan-
te com tecnologia predomi-

nantemente nacional e que,
caso obtenha registro, poderá
ser fabricada integralmente no
Brasil. A agência deu a autori-
zação condicionada à apresen-
tação de dados complementa-
res sobre o andamento das
pesquisas.

De acordo com a Anvisa, a
pesquisa clínica da ButanVac das

fases 1 e 2 terá três etapas, com
previsão de participação de 6 mil
voluntários. A autorização dada
na quarta-feira, corresponde à
fase A, da qual participarão cer-
ca de 400 pessoas.

Os testes serão realizados
pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo e pelo

Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão
Preto.

Em seu Twitter, o governa-
dor de São Paulo, João Doria
(PSDB), comemorou a autoriza-
ção. Ele informou que o Institu-
to Butantan já produziu 7 mi-
lhões de doses do imunizante.
(Agencia Brasil)

CPI da Pandemia muda conduta na
classificação de documento sigiloso

Diante de queixas de senado-
res para acessar documentos
enviados à Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Pande-
mia, o colegiado votou na quar-
ta-feira (9) a derrubada do sigi-
lo de documentos e informações
enviados à CPI sem justificativa
para o sigilo.

Segundo o relator da CPI,
senador Renan Calheiros (MDB-
AL), conforme o regimento,
apenas informações bancárias,
fiscais e documentos sobre se-
gurança nacional e de interesse
do estado brasileiro devem per-

manecer sob sigilo e são prote-
gidos por lei.

A discussão foi motivada
pelo senador Eduardo Girão
(Podemos-CE). O parlamentar
disse que a CPI espera receber
amanhã o governador do Amazo-
nas, Wilson Lima (PSC), e que
há necessidade de “acessar al-
guns dados do Amazonas para
formular perguntas”.

Na avaliação do presidente
da CPI, senador Omar Aziz
(PSD-AM), há um número ex-
cessivo de documentos sigilo-
sos. Para a senadora Eliziane

Gama (Cidadania-MA), o envio
de documentos para a comissão
como sigilosos “parece uma es-
tratégia” para dificultar o aces-
so da imprensa, por exemplo.
“Tem uma série de limitações.
Precisamos ter um olhar claro
para evitar essas manobras”, res-
saltou.

Na quarta-feira, a CPI ouviu
o ex-secretário do Ministério da
Saúde coronel Elcio Franco. Ele
foi o número dois da pasta du-
rante a gestão do general Eduar-
do Pazuello.

Também foi aprovada na

quarta-feira, a convocação do
deputado Osmar Terra (MDB-
RS), para saber se ele é ideali-
zador de um suposto “gabinete
paralelo”, que orientaria ações
do presidente Jair Bolsonaro
ao longo da pandemia. Terra
participou de reunião no Palá-
cio do Planalto, em setembro
do ano passado, para ouvir mé-
dicos favoráveis ao tratamen-
to precoce, baseado no uso de
cloroquina e outros medica-
mentos sem comprovação de
eficácia contra covid-19.
(Agencia Brasil)

Ministério doa equipamentos de
segurança para 23 estados e o DF

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP)
doou na quarta-feira (9) R$
10,7 milhões em equipamen-
tos de segurança para 23 esta-
dos e o Distrito Federal com-
baterem a criminalidade. Serão
repassados armamentos, muni-
ções, viaturas, equipamentos
de proteção coletiva e indivi-
dual, coletes balísticos, entre

outros. Os bens fazem parte do
acervo da Força Nacional de
Segurança Pública.

A entrega dos equipamen-
tos foi feita pelo ministro da
Justiça e Segurança Pública,
Anderson Torres, e outras au-
toridades da pasta, durante ce-
rimônia realizada em Brasília.

“A entrega de milhares de
equipamentos que fazemos

hoje, todos em bom estado, é
mais uma medida do presiden-
te Jair Bolsonaro, por meio do
nosso ministério, para equipar
as forças de segurança pública
do país. São iniciativas como
essas que reforçam a parceria
federativa entre União, estados
e municípios e nos fazem acre-
ditar cada vez mais no Sistema
Único de Segurança Pública

[Susp], concebido para melhor
atender a toda a população bra-
sileira”, declarou o ministro.

Essa foi a segunda entrega
de bens para os estados. No
início do ano, R$ 5,5 milhões
em equipamentos também fo-
ram repassados. Ao todo, cer-
ca de R$ 16 milhões foram
doados nas duas etapas. (Agen-
cia Brasil)

Covid-19: Campos do Jordão terá
mais restrições nos fins de semana

O município de Campos do
Jordão, no interior paulista, terá
mais restrições para conter
aglomerações no fim de sema-
na. Com a aproximação da tem-
porada de inverno, a cidade, que
fica na Serra da Mantiqueira, tem
temperaturas mais baixas e atrai
muitos turistas.

Segundo a prefeitura, alguns
protocolos da fase vermelha se-
rão acrescentados à fase de tran-
sição do Plano São Paulo para
conter aglomerações no muni-
cípio, sobretudo nos fins de se-
mana, e atuar no combate à pan-
demia.

Barreiras sanitárias serão ati-
vadas às sextas-feiras. Restau-
rantes só poderão funcionar

com 30% da capacidade de pú-
blico e devem estar completa-
mente fechados às 18h. A venda
de bebidas alcoólicas estará
proibida a partir das 18h, inclu-
sive na modalidade take away
(para retirada no local).

O comércio em geral pode-
rá funcionar até as 20h. Hotéis
e pousadas podem receber no
máximo 60% da capacidade de
quartos. As medidas entram em
vigor nesta sexta-feira (11).

O reforço da operação con-
tará com apoio da Polícia Mili-
tar, da Vigilância Sanitária de São
Paulo e da Comissão Especial de
Fiscalização Epidemiológica. “A
prefeitura adotará novo sistema
de fiscalização e pretende fe-

char o cerco às empresas que
insistem em descumprir as re-
gras vigentes, principalmente
restaurantes e bares localizados
no Calçadão do Capivari”, diz o
governo municipal em nota.

O Calçadão do Capivari é um
dos principais pontos turísticos
de Campos do Jordão, reunindo
as melhores lojas e restaurantes
da cidade e atraindo muitos vi-
sitantes.

Aglomeração
No último fim de semana,

com o feriado de Corpus Chris-
ti, imagens nas redes sociais
mostram as ruas lotadas, especi-
almente o Calçadão do Capivari.

Balanço da prefeitura infor-
ma que a Polícia Civil encerrou

16 eventos e impediu que 13
começassem. A fiscalização au-
tuou 19 pessoas por infração ao
Artigo 268 do Código Penal, que
trata de infringir determinação
do poder público para introdu-
ção ou propagação de doença
contagiosa.

O levantamento mostra ain-
da que o Centro de Operações
da Polícia Militar registrou 330
atendimentos até as 18h do dia
6 de junho. Doze pessoas foram
presas por crimes como porte
de drogas, violência doméstica,
embriaguez ao volante e por te-
rem mandado de prisão. A soli-
citação mais recorrente do pe-
ríodo foi perturbação do sosse-
go. (Agencia Brasil)

Pessoas com mais de 50 anos
de idade vão ser sendo vacinadas,
no município do Rio, até o final
da próxima semana. O anúncio foi
feito na quarta-feira (9), pelo pre-
feito Eduardo Paes, em sua rede
social. “Aqui não paramos de agir
para acelerar a vacinação. Vai aí a
boa notícia. Semana que vem, va-

Prefeitura do Rio anuncia vacinação
para pessoas a partir dos 50 anos

mos vacinar todos com mais de 50
anos de idade! Inclusive eu, na
quinta-feira. Mãos dadas! Prepa-
rem seus braços!”, escreveu Paes,
que parabenizou o Ministério da
Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz
e o Instituto Butantan, marcados
na mensagem.

Segundo o calendário divul-

gado pelo prefeito, na segunda-
feira (14), serão vacinadas pes-
soas com 53 anos de idade. Na
terça (15), pessoas com 52 anos.
Na quarta (16), o dia será reser-
vado para profissionais de edu-
cação superior profissionalizan-
te e outros. Na quinta-feira (17),
quem tem 51 anos. Na sexta-fei-

ra (18), será a vez das pessoas
com 50 anos. E no sábado, ha-
verá repescagem para quem não
conseguiu tomar a vacina.

No esquema divulgado pela
prefeitura do Rio, mulheres se
vacinam na parte da manhã e ho-
mens, na parte da tarde. (Agen-
cia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos


