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Fiocruz: com avanço da vacinação,
mortes e ocupação de UTIs têm queda

Guedes diz que governo pode reduzir
ainda mais alíquota de IRPJ
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Governo eleva para US$ 105,3 bi
projeção de superávit comercial
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A alta no preço das
commodities (bens primários
com cotação internacional) e a
recuperação da demanda exter-
na em diversas partes do mun-
do, principalmente na Ásia, fi-
zeram o Ministério da Econo-
mia elevar de US$ 89,4 bilhões
para US$ 105,3 bilhões a pro-
jeção de superávit comercial
(exportações menos importa-
ções) em 2021. Caso a previ-
são se confirme, o saldo será o
maior desde o início da série
histórica, em 1989.

A estimativa está bastante

superior à do mercado financei-
ro. Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com institui-
ções financeiras divulgada toda
semana pelo Banco Central
(BC), a previsão para o superá-
vit da balança comercial está em
US$ 68,8 bilhões. O número, no
entanto, pode ser revisto para
cima nas próximas semanas.

Até agora, o recorde de su-
perávit na balança comercial
havia sido registrado em 2017,
quando o país exportou US$
56,04 bilhões a mais do que
importou.                 Página 3

Balança comercial tem
melhor saldo da história
 no primeiro semestre
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FIA F3: Caio Collet chega animado
 para disputa na Áustria

Caio Collet liderou os treinos de pré-temporada na Áustria

O brasileiro Caio Collet,
da equipe MP Motorsport,
chega animado para a disputa
da terceira etapa da FIA Fór-
mula 3 neste fim de semana
(2, 3 e 4 de julho) no circuito
Red Bull Ring, em Spielberg,
na Áustria.

Em abril, nos testes da pré-
temporada, o piloto de 19 anos
liderou os trabalhos nesta pis-
ta, registrando inclusive um
novo recorde para os carros da
categoria no traçado de 4,318
km (1min18s592). Collet lem-
bra, no entanto, que as condi-
ções serão bem diferentes ago-
ra, já que as temperaturas es-
tarão bem mais altas, em vir-
tude do verão na Europa.

O brasileiro vem de uma
etapa onde precisou se supe-
rar na corrida final. Em Paul
Ricard, na França, há duas se-
manas, Collet teve um sábado

difícil: na primeira prova o car-
ro não teve a performance espe-
rada e ele ficou fora da zona de
pontos e, na segunda, mal largou
e teve de abandonar com um pro-
blema no motor.

No domingo, no entanto, ele
conseguiu dar a volta por cima e
terminar no pódio, o segundo na
temporada (já havia sido terceiro
colocado também na etapa de aber-
tura em Barcelona, na Espanha).

O foco agora é trabalhar para
ter uma etapa perfeita nos três
dias de evento. Os treinos no Red
Bull Ring terão início na sexta-
feira, com uma sessão livre
(4h30 de Brasília) e o classifi-
catório (8h50 de Brasília).

No sábado, a primeira prova
terá sua largada às 5h35 e a segun-
da às 12h45 (ambos horários de
Brasília). No domingo, a terceira
corrida acontecerá às 6h05 de Bra-
sília. O Bandsports exibirá todas

as atividades ao vivo para o Brasil.
“Tivemos duas etapas bem

diferentes até aqui. Em uma não
me classifiquei bem, na outra fui
melhor. Em uma tive um sábado
bom, na outra ruim, então, tive-
mos experiências bem distintas

em Barcelona e Paul Ricard.
Agora temos de analisar os er-
ros que cometemos nas duas eta-
pas e tentar encaixar um fim de
semana em que tudo aconteça da
melhor maneira possível”, decla-
rou Collet, que é integrante do

programa Alpine Academy.
“Uma boa classificação,

três corridas com bons pontos
e brigar pelo pódio em ao me-
nos duas provas. Esse é meu
objetivo”, ressaltou.

“Red Bull Ring é uma pista
onde fomos muito bem nos
testes, bati o recorde da pista,
mas agora as condições serão
bem diferentes, já que está bem
mais quente. Mas eu me senti
muito confiante com o carro lá
e acredito que temos tudo para
ter um bom final de semana”,
observou.

“Estou bem animado, é uma
pista que eu gosto bastante,
então vamos trabalhar muito
para que seja o nosso melhor
final de semana na temporada
até aqui”, finalizou Collet, que
está em sétimo na tabela de
pontos, entre os 30 pilotos da
categoria.

F
ot

o/
 D

ut
ch

 P
ho

to
 A

ge
nc

y

Cacá Bueno e Ricardo Baptista buscam pódio
com Mercedes AMG GT3 no Velopark

Após largar da pole positi-
on em Curitiba no início de
junho, Cacá Bueno e Ricardo
Baptista buscam subir no pó-
dio na terceira etapa do Im-
pério Endurance Brasil, que
será realizada neste final de se-
mana no Velopark, traçado lo-
calizado no município de Nova
Santa Rita, no Rio Grande do
Sul. Com um pódio conquista-
do na etapa de abertura do cam-
peonato, Cacá acredita em uma
recuperação ainda nesta pri-

meira metade da temporada a
bordo do Mercedes AMG GT3.

“Vamos para o Velopark oti-
mista em buscar mais um pódio,
apesar da pista gaúcha não ser a
ideal para o nosso carro. O Mer-
cedes AMG GT3 tem muito do-
wnforce e foi projetado para an-
dar bem em pistas com muitas
curvas de alta velocidade, como
as mais tradicionais da Europa,
como Monza e Spa-Francor-
champs, por exemplo. De qual-
quer forma, nosso carro e nossa

dupla são muito fortes e pude-
mos ver isso nas duas primeiras
etapas. Tenho certeza de que es-
taremos na briga pelo pódio e va-
mos trabalhar pra isso”, diz Cacá,
que tem patrocínio de iCarros,
Paraflu, Itaú, Red Bull e Moss.

Além dos desafios no Endu-
rance Brasil, Cacá vem de uma
grande sequência de corridas
também na Stock Car, onde já
conquistou uma pole, um pódio
e um top-5 no início desta tem-
porada. Além disso, o experien-

te piloto também fez uma parti-
cipação especial na Mitsubishi
Cup no último final de semana.

O pentacampeão da Stock
acredita no bom trabalho reali-
zado em 2021 e espera conquis-
tar mais um bom resultado agora
no Velopark.

“Estamos em um ano de mui-
to automobilismo e um trabalho
muito intenso e gratificante. Já
estou em uma sequência grande
de corridas e vamos com tudo
para conquistar bons resultados,

inclusive já neste final de se-
mana. Tivemos um abandono
por conta de um problema na
prova de Curitiba na etapa pas-
sada, mas ainda dá pra recupe-
rar porque tem descartes no
campeonato, então vamos com
tudo”, diz Cacá.

O Endurance Brasil terá
largada no Velopark neste sá-
bado às 11h30 da manhã, com
transmissão ao vivo no canal
BandSports e no YouTube da
categoria.
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Comercial
Compra:   5,36
Venda:       5,37

Turismo
Compra:   4,95
Venda:       5,19

Compra:   5,96
Venda:       5,96

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

21º C

9º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Papa recebe
líderes

religiosos
cristãos para
"invocar paz"

Sensível aos sofrimentos
do Líbano, o papa Francisco
recebeu na quinta-feira, (1º) no
Vaticano dez  líderes religio-
sos cristãos libaneses para "in-
vocar a paz" e pensar no futuro
de um país em grave crise.

A agência oficial Vatican
News informou que os dez
representantes est iveram
recolhidos na Basílica de
São Pedro, antes do início
das três sessões de trabalho
previstas, que serão condu-
zidas,  a portas fechadas,
pelo núncio no Líbano, Jo-
seph Spiteri. A conclusão
dos trabalhos está prevista
para as 18h locais.     Página 3

OMS:
reconhecimento

de vacinas
para viajantes

deve ser
uniformizado

Todas as vacinas da lista de
emergência da Organização
Mundial da Saúde (OMS) ou de
outros reguladores de medica-
mentos devem ser considera-
das para que um viajante possa
ser reconhecido como total-
mente imunizado, defendeu na
quinta-feira, (1º) a instituição.

Para a OMS, esse reconhe-
cimento deve ocorrer mesmo
em países onde algumas des-
sas vacinas ainda não foram
aprovadas.

Em declaração conjunta
com outras agências com as
quais desenvolve o programa
Covax, de distribuição da vaci-
nas, a OMS pede a todos os
governos regionais, nacionais
e locais que reconheçam como
totalmente vacinados aqueles
que receberam vacinas consi-
deradas seguras pela organiza-
ção.                              Página 3

Beneficiada pela alta das
commodities (bens primários
com cotação internacional), a
balança comercial registrou o
melhor saldo da história para o

primeiro semestre, desde o iní-
cio da série histórica, em 1989.
De janeiro a junho, o país expor-
tou US$ 37,496 bilhões a mais
do que importou.

O saldo é 68,2% maior que
nos seus primeiros meses de
2020, quando as exportações ti-
nham superado as importações em
US$ 22,295 bilhões.      Página 3
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A partir do próximo domin-
go (4) os clientes de energia elé-
trica da Enel Distribuição São
Paulo verão a conta de luz au-
mentar. O reajuste foi aprovado
pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) na última
terça-feira (29). A Enel Distri-
buição São Paulo atende cerca de
7,4 milhões de unidades consu-
midoras em São Paulo.

O aumento médio para o con-
sumidor paulista será de 9,44%,
sendo 3,67% para alta tensão,

11,38% para baixa tensão e
11,4% para consumidores resi-
denciais.

O reajuste foi impactado por
encargos setoriais, compra de
energia e os efeitos do Índice
Geral de Preços – Mercado
(IGP-M) sobre parte dos custos
da empresa, entre outros fatores.

Mais informações sobre pro-
cessos tarifários podem ser en-
contradas na internet e no apli-
cativo Aneel Consumidor.
(Agência Brasil)

Tarifas da Enel SP sofrerão
reajuste de até 11,4%
a partir de domingo
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Brasil cria 280,6 mil postos
de trabalho formal em maio

Empresas com capital
estrangeiro devem entregar

informações ao BC
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Defesas Civis municipais terão
R$ 39 mi em obras preventivas
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Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade:  Diária
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Mensal: R$ 20,00
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E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
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 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
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Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (30) a
liberação de R$ 39 milhões
para investimento no Sistema
de Proteção e Defesa Civil. Se-
rão destinados R$ 22 milhões
para obras preventivas e recu-
perativas em municípios com
carência de recursos e R$ 17
milhões para compra de equi-
pamentos para as Defesas Civis
municipais.

“Nunca houve um evento
para oferecer recursos e con-
dições adequadas para a Defesa
Civil do Estado de São Paulo. É
a primeira vez que a Defesa Ci-
vil é colocada no patamar que
merece, com investimentos de
quase R$ 40 milhões numa úni-
ca iniciativa como estamos
anunciando hoje”, disse Doria.

A ação anunciada pela Defe-
sa Civil é inédita no Brasil, pois
é a primeira vez que um gover-
no de estado investe diretamen-
te na compra de equipamentos
para as Defesas Civis dos mu-

nicípios. Ao todo, serão bene-
ficiados 187 municípios paulis-
tas.

Deste total, 44 municípios
assinaram convênios para obras.
São eles: Águas de Lindóia,
Aguaí, Alfredo Marcondes, Au-
riflama, Álvares Machado, Bo-
fete, Palmital, Cajuru, Campos
Do Jordão, Capão Bonito, Cle-
mentina, Cunha, Dirce Reis, Es-
trela Do Norte, Floreal, Gene-
ral Salgado, Gastão Vidigal, Ge-
tulina, Guariba, Itararé, Jales,
Lagoinha, Maracaí, Mineiros do
Tietê, Novais, Paulistânia, Para-
napanema, Presidente Epitácio,
Presidente Prudente, Presiden-
te Venceslau, Rancharia, Reden-
ção da Serra, Rubiácea, Sagres,
Santo Anastácio, São Bento do
Sapucaí, São Manuel, Sete Bar-
ras, Votuporanga, Ubatuba, Tre-
membé, Itariri, Eldorado e Nova
Castilho.

O Governo de São Paulo vai
garantir melhor atendimento à
população ao entregar para 143

municípios kits de equipamen-
tos básicos e essenciais ao tra-
balho de Defesa Civil, como
itens para vistorias, ações de
socorro, assistência e restabe-
lecimento de serviços essenci-
ais.

Serão contemplados: Águas
de Lindóia, Alumínio, America-
na, Amparo, Aparecida, Apiaí,
Arapeí, Araras, Areias, Artur
Nogueira, Arujá, Bananal, Bar-
ra do Chapéu, Barra do Turvo,
Barueri, Bertioga, Biritiba Mi-
rim, Bom Jesus dos Perdões,
Bom Sucesso do Itararé, Bra-
gança Paulista, Caieiras, Caja-
mar, Canas, Capivari, Caragua-
tatuba, Carapicuíba, Charquea-
da, Cordeirópolis, Cosmópolis,
Cotia, Cruzeiro, Cubatão, Cu-
nha, Embu das Artes, Embu-
Guaçu, Engenheiro Coelho, Es-
pírito Santo do Pinhal, Guara-
tinguetá, Guarujá, Hortolândia,
Iguape, Ilhabela, Indaiatuba, Ipe-
ró, Ipeúna, Iporanga, Itanhaém,
Itapetininga, Itapevi, Itapirapuã
Paulista, Itariri, Itu, Itupeva, Ja-
guariúna, Jambeiro, Jandira,
Joanópolis, Jundiaí, Laranjal
Paulista, Limeira, Louveira,
Mairinque, Mauá, Mogi das
Cruzes, Mogi Guaçu, Monga-
guá, Monteiro Lobato, Nova
Odessa, Osasco, Paraibuna,
Pedra Bela, Pedreira, Piedade,
Pindamonhangaba, Pinhalzi-
nho, Piquete, Piracaia, Pirapo-
ra do Bom Jesus, Poá, Poran-
gaba, Porto Feliz, Potim, Praia
Grande, Redenção da Serra,
Ribeirão Grande, Rio Claro,
Rio Grande da Serra, Salto, Sal-
to de Pirapora, Santa Isabel,
Santana de Parnaíba, Santo An-
dré, Santo Antônio de Posse,
Santo Antônio do Pinhal, San-

tos, São Bento do Sapucaí, São
José do Barreiro, São Louren-
ço da Serra, São Roque, Serra
Negra, Silveiras, Socorro, Tapi-
raí, Tatuí, Taubaté, Tietê, Vali-
nhos, Vargem Grande Paulista,
Vinhedo, Votorantim, Caçapava,
Campo Limpo Paulista, Holam-
bra, Itapira, Jarinu, Alfredo Mar-
condes, Álvares Machado,
Anhumas, Caiuã, Caiabu, Emi-
lianópolis, Estrela do Norte,
Euclides da Cunha Paulista,
Iepê, Indiana, Joao Ramalho,
Maraba Paulista, Narandiba,
Nantes, Pirapozinho, Pique-
robi, Presidente Bernardes,
Presidente Venceslau, Ran-
charia, Regente Feijó, Ribei-
rão dos Índios, Rosana, Sando-
valina, Santo Expedito, Taciba,
Tarabaí, Teodoro Sampaio e
Ilha Comprida.

Capital implanta novos
megapostos e postos volantes
para vacinação contra a Co-
vid-19

A cidade de São Paulo im-
planta cinco novos postos para
a vacinação contra a Covid-19
na capital. O objetivo é agilizar
e dar mais opções aos muníci-
pes na hora da vacinação. Na
quinta-feira (1), a cidade vaci-
na as pessoas com 42 e 43 anos.

A partir de agora, o paulis-
tano também pode ser vacinado
nos megapostos CEU Parelhei-
ros (rua José Pedro de Borba,
20, entrada pelo portão 3, Lar
Center (av. Otto Baumgart, 500,
em frente ao Fast Shop), Shop-
ping Ksquare (Rua Guarani,
266, Bom Retiro), e Buffet
Colonial (av. Indianópolis, 300,
Indianópolis). Também está dis-

ponível um posto volante na
Escola Estadual Prof. Ennio
Voss (av. Portugal, 1.220,
Brooklin).

A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) informa que os
munícipes podem acompanhar
em tempo real qual o melhor
momento para se deslocarem
até os postos de vacinação da
capital por meio do portal “De
Olho na Fila”. Na plataforma, é
possível monitorar a quantida-
de de pessoas em cada posto de
vacinação e, assim, escolher o
melhor horário para se imuni-
zar.

Na sexta-feira (2), haverá
uma repescagem do público de
42 a 46 anos. Então, aqueles que
ainda não tiverem se vacinado,
podem procurar qualquer uma
das 468 UBS da capital.

No sábado (3), as 82 Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs)/
Assistências Médicas Ambula-
toriais (AMAs) Integradas irão
aplicar exclusivamente a segun-
da dose da vacina antiCovid-19.

De segunda-feira (5) a quar-
ta-feira (7) da próxima semana,
a capital abrirá a vacinação para
a população de 41 anos, estima-
da em 132 mil pessoas.

O munícipe que fizer parte
dos públicos elegíveis abertos
anteriormente também poderá
se vacinar.

Cabe ressaltar que todas as
vacinas disponíveis foram apro-
vadas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e são eficazes e
seguras contra a Covid-19. Não
há necessidade nem possibili-
dade de escolher um imunizan-
te específico.

Documentos necessários
e pré-cadastro

Para garantir as doses à po-
pulação do município de São
Paulo, a SMS reforça a obriga-
toriedade de o cidadão apresen-
tar no ato da vacinação um com-
provante de residência na capi-
tal, juntamente com os docu-
mentos pessoais, preferencial-
mente Cadastro de Pessoas Fí-
sicas (CPF) e cartão do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endere-
ço no município de São Paulo
pode ser apresentado de forma
física ou digital. Se não houver
no próprio nome do munícipe,
serão aceitos comprovantes em
nome do cônjuge, companhei-
ro, pais e filhos, desde que apre-
sentado também um documen-
to que comprove o parentesco
ou estado civil, como Registro
Geral (RG), certidão de nasci-
mento, certidão de casamento
ou escritura de união estável.

O preenchimento do pré-ca-
dastro no site Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br ) agili-
za o tempo de atendimento nos
postos de vacinação. Basta in-
serir dados como nome com-
pleto, CPF, endereço, telefone
e data de nascimento.

Mais informações, como o
calendário atualizado de vacina-
ção da gestão municipal, os pú-
blicos elegíveis no momento e
a lista completa de postos aber-
tos na capital, podem ser con-
feridas na página Vacina Sampa.

Onde se vacinar:
A lista completa de postos

pode ser encontrada no Vacina
Sampa:

Centro Oncológico Bruno Covas terá robô e
tecnologia de ponta para tratamento de câncer

O prefeito Ricardo Nunes
anunciou na quinta-feira (1º) que
a Zona Sul da cidade receberá o
Centro de Alta tecnologia de Di-
agnóstico e Intervenção Oncoló-
gica Bruno Covas. O departamen-
to médico especializado será
construído no Hospital Municipal
Gilson de Cássia Marques de Car-
valho - Vila Santa Catarina e leva
o nome em homenagem ao pre-
feito do município, que morreu
neste ano em decorrência de cân-
cer. A ação ocorre com o objetivo
de ampliar e aperfeiçoar a infra-
estrutura oferecida aos pacien-
tes pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS).

“A vontade do Bruno era a de
que todas as pessoas tivessem di-
reito ao mesmo tratamento que ele
tinha, com os mesmos exames. O
que estamos fazendo é iniciar este
processo para que as pessoas pos-
sam ter um pouco dessa oportu-
nidade, com equipamentos de al-
tíssima tecnologia como ele teve,
como era o seu desejo”, disse o
prefeito Ricardo Nunes.

O custo estimado para a cons-
trução e adequação do centro é de
aproximadamente R$ 26 milhões.
O projeto do centro oncológico
irá melhorar o atendimento na
rede municipal de saúde às pes-
soas em tratamento de câncer,
o que inclui: a correta solicita-
ção de exames diagnósticos por
meio de telemedicina e o aumen-
to da quantidade de exames

ofertados para os munícipes, o
que permitirá a realização de di-
agnóstico em fase precoce da do-
ença, o que auxilia consideravel-
mente no tratamento do paciente.

Com uma estimativa mensal
de 4.912 novas ofertas de exa-
mes diagnósticos de câncer para
a rede municipal, o local possibi-
litará a realização de tomografias,
biópsias guiadas por ultrassom,
mamografias, PET-CT, histeros-
copias e cirúrgicas, além de co-
lonoscopias, endoscopias, eco-
endoscopias, broncospias, resso-
nâncias, colposcopias e citosco-
pias.

O novo centro será construí-
do acima dos leitos entregues pela
administração municipal em maio
deste ano, para o tratamento de
pessoas com a Covid-19, ampli-
ando a oferta de tratamentos clí-
nicos e cirúrgicos aos pacien-
tes do SUS na capital. A previ-
são é que seja concluído e entre-
gue à população em novembro
deste ano.

Tecnologia robótica em ci-
rurgias oncológicas

Além de toda a estrutura que
será construída em dois andares
no ambulatório do bloco F do hos-
pital, que darão suporte a todo tra-
balho realizado pelo centro, vale
destacar a implementação da ci-
rurgia robótica no local. A So-
ciedade Beneficente Israelita
Brasileira Albert Einstein do-

ará um robô no valor de U$ 2,5
milhões, que será o quinto utili-
zado pelo SUS no Brasil e o pri-
meiro da rede municipal hospita-
lar no país.

“Com este equipamento, São
Paulo será a primeira cidade do
Brasil que fará cirurgia esse tipo
de cirurgia oncológica pelo SUS,
dispondo aos seus cidadãos esse
tipo de serviço”, disse o secretá-
rio municipal de Saúde, Edson
Aparecido.

A nova tecnologia oferece
vantagens como maior precisão
nos procedimentos de alta com-
plexidade, recuperação mais ágil
e satisfatória para os pacientes,
menos dor no pós-operatório,
além de menor taxa de complica-
ções pós-cirúrgicas.

Hospital Vila Santa Catarina
O Hospital Municipal Gil-

son de Cássia Marques de Car-
valho, popularmente conhecido
como Hospital Municipal Vila
Santa Catarina, é o único equi-
pamento de alta complexidade do
município e está localizado no
bairro do Jabaquara, na Zona Sul
da cidade. O hospital oferece
atendimento a pacientes de todas
as regiões, divididos em grandes
linhas de cuidado: materno infan-
til (sendo referência em obstetrí-
cia e maternidade de alto risco e
em hemodiálise pediátrica), ci-
rurgias eletivas e transplantes.

“Este é um hospital público

financiado pelo Sistema Único de
Saúde, que é a referência para todo
o município, por realizar cirurgi-
as de alta complexidade, tratamen-
tos oncológicos, transplantes e foi
um hospital que deu um suporte
muito importante durante a pan-
demia, tratando as pessoas que ti-
nham câncer e que também adqui-
riram a Covid-19”, ressaltou o
secretário municipal de Saúde.

O local também é a principal
referência em oncologia para a
Prefeitura de São Paulo e aten-
de 300 novos casos por mês, re-
alizando todo o tratamento, como
cirurgias e quimioterapia.

Tratamento oncológico na
capital

A rede municipal também ofe-
rece tratamento oncológico por
meio de parcerias com outros
equipamentos de saúde. São
eles: A.C. Camargo Cancer
Center, Instituto Brasileiro de
Controle do Câncer (IBCC),
Instituto de Câncer Dr. Arnal-
do (ICAVC) e Grupo de Apoio
ao Adolescente e à Criança com
Câncer (Graacc).

Em 2020, foram realizados
89.390 tratamentos com qui-
mioterapia, 5.155 radiotera-
pias e 2.469 cirurgias oncoló-
gicas.  Para identificar o diag-
nóstico de câncer, são realiza-
das, em média, cinco mil bióp-
sias por ano nos serviços sob ges-
tão da Prefeitura.

Ipem-SP fiscaliza botijões de gás
de cozinha no estado de SP

O Ipem-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de
São Paulo), autarquia do Go-
verno do Estado, vinculada à
Secretaria da Justiça, e órgão
delegado do Inmetro, que tem
como objetivo defender o
consumidor, realizou na quar-
ta-feira, 29 de junho, opera-
ção denominada GLP, em de-
pósitos de distribuição de gás
de cozinha na capital e nas ci-
dades de Americana, Araraqua-
ra, Bauru, Dracena, Campinas,
Guarulhos, Ibaté, Praia Gran-
de, São Paulo, Santo André,

São Carlos, São José dos Cam-
pos e Sorocaba.

Ao todo foram fiscalizados
3.049 botijões de GLP, popular-
mente conhecidos como botijões
de gás de cozinha, em 33 estabe-
lecimentos entre envasadoras e
distribuidoras, das marcas Consi-
gaz, Copagaz, Liquigás, Nacional
Gás Butano, Supergasbrás e Ul-
tragaz, sendo todos aprovados.

Em caso de autuação, as em-
presas têm dez dias para apre-
sentar defesa junto ao instituto.
De acordo com a lei federal
9.933/99, as multas podem che-

gar a R$ 1,5 milhão.

 Ipem-SP
O Ipem-SP é uma autarquia

vinculada à Secretaria da Justiça
e Cidadania do Governo do Es-
tado de São Paulo e órgão dele-
gado do Inmetro. Com uma equi-
pe de fiscalização formada por
especialistas e técnicos, realiza
diariamente, em todo o Estado
de São Paulo, operações de fis-
calizações rotineiras em balan-
ças, bombas de combustíveis,
medidores de pressão arterial,
taxímetros, radares, capacetes

de motociclistas, cadeiras de
carro para crianças, peças de
roupa, cama, mesa e banho, bo-
tijões de gás, entre outros ma-
teriais e instrumentos.

É seu papel também defen-
der o consumidor para que este
leve para casa a quantidade exa-
ta de produto pela qual pagou.
Quem desconfiar ou encontrar
irregularidades pode recorrer ao
serviço da Ouvidoria, pelo tele-
fone 0800 013 05 22, de segun-
da a sexta, das 8h às 17h, ou en-
viar e-mail para:
ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

CÂMARA (São Paulo)
Assim como o seu pai - deputado federal Gilberto Nascimen-

to - o vereador Gilbertinho tá pro que der e vier pela reconstru-
ção do PSC

.
PREFEITURA (São Paulo)
47º dia no cargo : Ricardo Nunes (MDB) começa a fazer his-

tória ao articular a volta das festas da virada do ano e do carnaval
em 2022

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Quantos deputados eleitos na esteira do Bolsonarismo em

2018 seguirão pro partido ao qual o Presidente acabar se filiando
pra 2022 ?

.
GOVERNO (São Paulo)
Doria tá em campanha (prévias) por sua candidatura Presi-

dencial e pelo seu vice Rodrigo Garcia (ex-DEM agora no PSDB)
como sucessor

.
CONGRESSO (São Paulo)
CPI ‘Covidão’ no Senado : ao que parece, governadores e pre-

feitos não se livrarão do que fizeram com o dinheiro da União
pro Covid 19

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro segue desafiando os terráqueos, dizendo que

somente DEUS “Acima de Todos” tira ele do cargo no “Brasil
Acima de Tudo”

.
PARTIDOS
Se não foi votada a PEC do voto eletrônico (também impres-

so pra ser auditado), porque o TSE tá comprando urnas sem as
impressoras ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Preso político, o jornalista Oswaldo Eustáquio apelou pra

Corte Internacional e acabou sendo libertado da prisão pelo Ale-
xandre Moraes

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - é publicada

na imprensa  (São Paulo - Brasil)  desde 1993. Via Internet desde
1996, www.cesarneto.com  foi se tornando referência das liber-
dades possíveis. Twitter  @CesarNetoReal  ...  Email
cesar@cesarneto.com
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projeção de superávit comercial
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Papa recebe líderes religiosos
cristãos para "invocar paz"
Sensível aos sofrimentos do Líbano, o papa Francisco rece-

beu na quinta-feira, (1º) no Vaticano dez  líderes religiosos cris-
tãos libaneses para "invocar a paz" e pensar no futuro de um país
em grave crise.

A agência oficial Vatican News informou que os dez repre-
sentantes estiveram recolhidos na Basílica de São Pedro, antes
do início das três sessões de trabalho previstas, que serão con-
duzidas, a portas fechadas, pelo núncio no Líbano, Joseph Spite-
ri.

A conclusão dos trabalhos está prevista para as 18h locais.
"Convido-vos a todos a unirem-se espiritualmente conosco,

rezando para que o Líbano se recupere da grave crise por que
passa e mostre uma vez mais a sua face de paz e esperança", es-
creveu Francisco na rede social Twitter nessa quarta-feira.

Em mensagem ao país há quase um ano, um mês depois da
tragédia das explosões no porto de Beirute, o papa considerou
que o Líbano enfrentava um "perigo extremo", que ameaçava a sua
existência e que não podia ser "abandonado à solidão".

"O Líbano representa mais do que um Estado, é uma mensagem
de liberdade e um exemplo de pluralismo, tanto para o Oriente quanto
para o Ocidente", disse Francisco à época, pedindo à população para
não abandonar a sua herança.

O Líbano vive, desde o fim de 2019, uma das piores crises eco-
nômicas da sua história, e o Banco Mundial calcula que atualmente
mais de 50% da população vivem abaixo do limiar da pobreza.

Nas últimas semanas, a situação deteriorou-se com uma nova
queda no valor da libra libanesa, mais inflação e escassez de com-
bustível, medicamentos e produtos básicos.

Os libaneses estão sem governo há dez meses, por ausência
de um acordo entre os partidos no poder, acusados pela popula-
ção de deixarem o país afundar.

Os principais apoiadores pedem a Beirute a formação de um
novo governo para realizar as reformas estruturais exigidas pela
comunidade internacional em troca de mais ajuda.

Segundo o arcebispo Paul Gallagher, chefe da diplomacia do
Vaticano, o papa "talvez" se desloque ao Líbano entre o fim de
2021 e o início de 2022. (Agência Brasil)

OMS: reconhecimento de
vacinas para viajantes deve

ser uniformizado
Todas as vacinas da lista de emergência da Organização Mundial

da Saúde (OMS) ou de outros reguladores de medicamentos devem
ser consideradas para que um viajante possa ser reconhecido como
totalmente imunizado, defendeu na quinta-feira, (1º) a instituição.

Para a OMS, esse reconhecimento deve ocorrer mesmo em pa-
íses onde algumas dessas vacinas ainda não foram aprovadas.

Em declaração conjunta com outras agências com as quais de-
senvolve o programa Covax, de distribuição da vacinas, a OMS pede
a todos os governos regionais, nacionais e locais que reconheçam
como totalmente vacinados aqueles que receberam vacinas consi-
deradas seguras pela organização.

A lista de emergência aprovada pela OMS inclui as vacinas da
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac e Sino-
pharm, mas, por exemplo, as duas últimas, desenvolvidas na China e
amplamente distribuídas em regiões em desenvolvimento, como
África ou América Latina, não estão aprovadas pelos reguladores
europeus ou norte-americanos.

O apelo é feito no momento em que muitos países se abrem
para a chegada de viajantes internacionais, devido à redução gradual
de casos nos últimos dois meses, embora o surgimento da variante
delta em algumas áreas tenha feito com que as infecções semanais
voltassem a subir globalmente.

"Qualquer medida que apenas permita que pessoas protegidas
por algumas vacinas aprovadas pela OMS se beneficiem da reaber-
tura das viagens criará um sistema duplo, aumentando as divisões
globais em torno dos imunizantes e exacerbando as desigualdades",
alerta a entidade.

Além disso, "terá impacto negativo no crescimento das econo-
mias que mais sofrem", acrescenta, referindo-se aos países em de-
senvolvimento. A declaração também é assinada pela Fundação para
Vacinas Gavi e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. (Unicef),
parceiros na Covax.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3,940 milhões
de mortes no mundo, resultantes de mais de 181,7 milhões de casos
de infecção, segundo um balanço da agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-
CoV-2, detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do cen-
tro da China. (Agência Brasil)

A alta no preço das commodi-
ties (bens primários com cotação
internacional) e a recuperação da
demanda externa em diversas par-
tes do mundo, principalmente na
Ásia, fizeram o Ministério da Eco-
nomia elevar de US$ 89,4 bilhões
para US$ 105,3 bilhões a projeção
de superávit comercial (exporta-
ções menos importações) em
2021. Caso a previsão se confir-
me, o saldo será o maior desde o
início da série histórica, em 1989.

A estimativa está bastante su-
perior à do mercado financeiro.
Segundo o boletim Focus, pesqui-
sa semanal com instituições finan-
ceiras divulgada toda semana pelo
Banco Central (BC), a previsão para
o superávit da balança comercial
está em US$ 68,8 bilhões. O nú-
mero, no entanto, pode ser revisto
para cima nas próximas semanas.

Até agora, o recorde de supe-
rávit na balança comercial havia

sido registrado em 2017, quando
o país exportou US$ 56,04 bilhões
a mais do que importou. No ano
passado, marcado pela interrupção
temporária de fluxos comerciais
por causa da pandemia de covid-19,
o superávit somou US$ 50,39 bi-
lhões.

A cada três meses, a Secretaria
de Comércio Exterior do Minis-
tério da Economia atualiza as pre-
visões para a balança comercial.
Tanto as projeções para a exporta-
ção e importação subiram. A esti-
mativa para as vendas externas em
2021 passou de US$ 266,6 bilhões
para US$ 307,5 bilhões. Esse va-
lor seria o maior da história. Até
agora, o recorde de exportações
havia sido registrado em 2011, com
US$ 253,67 bilhões.

Em relação às importações, o
país deverá comprar US$ 202,2
bilhões em 2021, contra previsão
anterior de US$ 177,2 bilhões.

Caso o montante se confirme, o
valor seria o quinto maior da his-
tória, perdendo para os anos de
2011 a 2014. Pela nova metodo-
logia do Ministério da Economia,
o recorde anual de importações
ocorreu em 2013, com US$ 241,5
bilhões comprados do exterior.

Melhoria
Subsecretário de Inteligência e

Estatísticas de Comércio Exterior,
Herlon Brandão disse que a evolu-
ção do saldo comercial em 2021
decorre da valorização de commo-
dities, principalmente minério de
ferro e petróleo, e da recuperação
econômica global em países que
avançam no controle da pandemia
de covid-19, com destaque para o
mercado asiático.

“Os países asiáticos são os
maiores destinos das exportações
brasileiras. Já havia crescido em
volume no ano passado, e houve

aumento da demanda de outros par-
ceiros comerciais como Estados
Unidos, Argentina e União Euro-
peia, que se somam à demanda
aquecida da Ásia”, explicou Bran-
dão.

No caso das importações, o
aumento das compras do exterior
é motivado pelo crescimento da
economia brasileira, que se refle-
te na recuperação da indústria e da
agricultura, que compram mais
matérias-primas. “Demandamos
mais insumos e matérias primas, o
Brasil tem produção agrícola cres-
cente que requer a importação de
adubos, fertilizantes, a indústria de
eletroeletrônicos demanda com-
ponentes importados”, destacou.

No primeiro semestre, o Bra-
sil exportou US$ 37,496 bilhões a
mais do que importou, o melhor
resultado para o período desde o
início da série histórica, em 1989.
(Agência Brasil)

Balança comercial tem melhor saldo
da história no primeiro semestre

Beneficiada pela alta das com-
modities (bens primários com co-
tação internacional), a balança co-
mercial registrou o melhor saldo
da história para o primeiro semes-
tre, desde o início da série históri-
ca, em 1989. De janeiro a junho, o
país exportou US$ 37,496 bilhões
a mais do que importou.

O saldo é 68,2% maior que nos
seus primeiros meses de 2020,
quando as exportações tinham su-
perado as importações em US$
22,295 bilhões. Até agora, o me-
lhor primeiro semestre da história
havia sido registrado em 2017,
quando a balança comercial tinha
registrado superávit de US$ 31,922
bilhões.

Em junho, as exportações su-
peraram as importações em US$
10,372 bilhões, resultado 59,5%
maior que o do mesmo mês do ano
passado e montante também recor-
de para o mês. No mês passado, o
Brasil vendeu para o exterior US$
28,104 bilhões, alta de 60,8% so-
bre junho de 2020 e valor recorde
para todos os meses desde o iní-
cio da série histórica, em 1989. As
importações totalizaram US$

17,732 bilhões, alta de 61,5% na
mesma comparação.

Além da alta no preço das com-
modities, as exportações também
subiram por causa da base de com-
paração. Em junho de 2020, no iní-
cio da pandemia de covid-19, as
exportações tinham caído por cau-
sa das medidas de restrição social.
O volume de mercadorias embar-
cadas, segundo o Ministério da
Economia, aumentou 11,4%, en-
quanto os preços subiram, em mé-
dia, 44% em relação ao mesmo
mês do ano passado.

Setores
Em junho, todos os setores re-

gistraram crescimento nas vendas
para o exterior. Com o auge da sa-
fra de grãos, as exportações agro-
pecuárias subiram 24,9% em rela-
ção a junho do ano passado. Os
principais destaques foram café
não torrado (+45,0%), soja
(+23,6%) e algodão em bruto
(+111,4%).

Beneficiada pela valorização de
minérios, as exportações da indús-
tria extrativa aumentaram 175,8%,
com destaque para minério de fer-

ro (+172,1%), minério de cobre
(+82,6%) e óleos brutos de petró-
leo (+208,9%), impulsionadas pela
valorização do petróleo no merca-
do externo. As vendas da indústria
de transformação subiram 38,1%,
puxadas por combustíveis (+66%),
aço (+110%) e aeronaves, inclu-
indo componentes (+144%).

Do lado das importações, as
compras do exterior da agropecu-
ária subiram 61,1% em junho na
comparação com junho do ano pas-
sado. A indústria extrativa registrou
alta de 25,5% e a indústria de trans-
formação teve crescimento de
66,3%. Os principais destaque fo-
ram soja (+181,9%), gás natural
(+434,7%), combustíveis
(+216,5%) e veículos automotivos
(+366,3%).

O governo elevou de US$ 89,4
bilhões para US$ 105,3 bilhões a
previsão de superávit da balança
comercial neste ano, o que garan-
tiria resultado recorde. A estimati-
va já considera a nova metodolo-
gia de cálculo da balança comerci-
al. As projeções estão bem mais
otimistas que as do mercado finan-
ceiro. O boletim Focus, pesquisa

com analistas de mercado divulga-
da toda semana pelo Banco Cen-
tral, projeta superávit de US$ 68,8
bilhões neste ano.

Metodologia
Em abril, o Ministério da Eco-

nomia mudou o cálculo da balança
comercial. Entre as principais al-
terações, estão a exclusão de ex-
portações e importações fictas de
plataformas de petróleo. Nessas
operações, plataformas de petró-
leo que jamais saíram do país eram
contabilizadas como exportação,
ao serem registradas em subsidiá-
rias da Petrobras no exterior, e
como importação, ao serem regis-
tradas no Brasil.

Outras mudanças foram a inclu-
são, nas importações, da energia
elétrica produzida pela usina de Itai-
pu e comprada do Paraguai, num
total de US$ 1,5 bilhão por ano, e
das compras feitas pelo programa
Recof, que concede isenção tribu-
tária a importações usadas para pro-
dução de bens que serão exporta-
dos. Toda a série histórica a partir
de 1989 foi revisada com a nova
metodologia. (Agência Brasil)

Guedes diz que governo pode reduzir
ainda mais alíquota de IRPJ

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse na quinta-feira, (1º)
que o governo pode propor a redu-
ção de até 10 pontos percentuais do
imposto de renda cobrado de pes-
soas jurídicas (empresas, funda-
ções, sociedades, igrejas, organiza-
ções não governamentais e partidos
políticos) caso consiga aprovar, no
Congresso Nacional, o fim da con-
cessão de isenções “bilionárias para
poucas empresas”.

De acordo com o ministro, a equi-
pe econômica está refazendo os cál-
culos que embasaram a proposta da
reforma tributária entregue ao Con-
gresso Nacional na semana passada.

No texto já apresentado, o go-
verno propõe reduzir o Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) dos
atuais 15% para 10% de forma es-
calonada. Pela proposta original, a
mudança na alíquota ocorreria em

duas etapas, a alíquota diminuiria
para 12,5% ainda este ano e para
10% apenas em 2023, totalizando
uma redução de 5 pontos percentu-
ais.

“Já estamos reavaliando para
uma redução imediata de cinco pon-
tos percentuais e, talvez, de até 10
[pontos percentuais] de queda ime-
diata nas alíquotas cobradas das
empresas, desde que consigamos
aprovar a remoção de isenções bi-
lionárias que, às vezes, beneficiam
uma única empresa”, disse Guedes,
ao apresentar os resultados do Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Novo Caged) de
maio, mês em que houve um saldo
de 280,6 mil postos de trabalho for-
mais.

O ministro disse que os subsí-
dios alcançam cifras bilionárias e
contemplam poucas grandes em-

presas que foram capazes de, no
passado, fazer valer seus interesses.

“Geralmente cartéis, oligopóli-
os e até mesmo monopólios em um
ou dois setores da economia”, dis-
se Guedes, argumentando que, ao
mesmo tempo em que tenta reduzir
a carga tributária para o conjunto das
empresas, a proposta da reforma tri-
butária do governo quer, também,
aliviar o peso sobre a parcela dos
contribuintes pessoas físicas de me-
nor poder aquisitivo.

“O que estamos fazendo é tri-
butar os rendimentos de capital e
reduzindo [a carga para] de empre-
sas e assalariados. Encontramos
uma nova base, que são os rendimen-
tos de capital, que estavam isentos
há 25 anos, ou seja, são justamente
as pessoas que têm mais recursos
as que neste período pagaram me-
nos impostos do que as pessoas fí-

sicas. Chegamos a dados extremos,
como, por exemplo, apenas 20 mil
pessoas receberam R$ 280 bilhões
em isenções”, destacou Guedes, ao
explicar a proposta de passar a tri-
butar em 20%, na fonte, os lucros e
dividendos que as empresas distri-
buem a pessoas físicas e que, atual-
mente, são isentos da cobrança de
imposto.

“Idealmente, deveríamos ir re-
duzindo o IRPJ, pois a pessoa jurí-
dica é uma ficção. Enquanto o di-
nheiro estiver lá dentro [das empre-
sas], está gerando inovação, inves-
timento, criação de emprego e ren-
da, aumento de produtividade, me-
lhores salários e treinamento. Den-
tro da empresa, o dinheiro deve ser
cada vez menos tributado. É quando
ele sai para a pessoa física que deve
haver esta tributação”, defendeu
Guedes. (Agência Brasil)

Ipea diz que investimentos
têm queda de 18% em abril

O Indicador Mensal de For-
mação Bruta de Capital Fixo
(FBCF), que mede os investi-
mentos, registrou recuo de 18%
em abril frente a março deste
ano, na série com ajuste sazonal.
Na análise do trimestre móvel
terminado em abril, a queda foi
de 11,4%. Na comparação com
os mesmos períodos de 2020,
enquanto abril teve expansão de
39,1%, o trimestre móvel acu-
sou alta de 24%.

No resultado acumulado em
12 meses encerrado em abril, os
investimentos apresentaram ex-
pansão de 6,9% na comparação
com o período anterior. Os da-
dos foram divulgados na quinta-

feira,  (1º), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

Segundo o Ipea, os resulta-
dos foram afetados pela forte
queda nas importações, explica-
da por uma base de comparação
elevada em março, quando foram
contabilizadas muitas operações
envolvendo importações de pla-
taformas de petróleo associadas
ao Repetro (regime aduaneiro
especial de exportação e de im-
portação de bens que se destina
às atividades de pesquisa).

A FBCF é composta por má-
quinas e equipamentos, constru-
ção civil e outros ativos fixos.
O Indicador de FBCF mede os

investimentos no aumento da
capacidade produtiva da econo-
mia e na reposição da deprecia-
ção do estoque de capital fixo.

“O consumo aparente de má-
quinas e equipamentos teve que-
da de 33,5% em abril, encerrando
o trimestre móvel com recuo de
13,7%. Enquanto a produção de
máquinas e equipamentos destina-
dos ao mercado interno apresen-
tou crescimento de 5,3% em abril,
a importação caiu 84% no mes-
mo período. Esses dois segmen-
tos apresentaram quedas de 7,8%
e 12,3% no trimestre móvel,
respectivamente”, disse o Ipea.

No acumulado em doze me-
ses, a demanda interna por máqui-

nas e equipamentos teve aumento
de 12,7%. Já o indicador de inves-
timentos em construção civil,
após leve crescimento verificado
no mês anterior, recuou 2,5% em
abril e o segmento teve queda de
4,6% no trimestre móvel.

“Na comparação interanual,
o desempenho positivo foi ge-
neralizado. O destaque também
ficou por conta do componente
máquinas e equipamentos, que
avançou para um patamar 78,1%
superior a abril de 2020. A cons-
trução civil registrou alta de
25%, enquanto o componente
que envolve outros ativos fixos
aumentou 16,6%”, informou o
Ipea. (Agência Brasil)

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) regis-
trou uma inflação de 0,64% em
junho este ano. A taxa é inferior
ao 0,81% observado no mês an-
terior. Segundo a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), com o resul-
tado, o IPC-S acumula taxa de
inflação de 8,29% em 12 meses.

Seis das oito classes de des-
pesas que compõem o índice ti-
veram queda em sua taxa de in-
flação, com destaque para habi-
tação, que passou de 1,72% em
maio para 0,89% em junho.

Outros grupos com queda na
taxa são: transportes (de 1,48%
para 1,04%), saúde e cuidados
pessoais (de 0,59% para 0,20%),

Inflação medida pelo
IPC-S cai para 0,64%

em junho, diz FGV
vestuário (de 0,65% para
0,41%), despesas diversas (de
0,28% para 0,24%) e comunica-
ção (de 0,26% para 0,02%).

Os alimentos, por outro lado,
tiveram alta da taxa de inflação,
que passou de 0,26% para
0,34%. Já educação, leitura e
recreação passou de uma defla-
ção (queda de preços) de 0,70%
em maio para inflação de 1,15%
em junho.

O IPC-S é calculado com
base em preços coletados sema-
nalmente em sete capitais bra-
sileiras: Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Brasília, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Recife e Salvador.
(Agência Brasil)
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Alarmes
Monitoramento 24hrs

Câmeras de Segurança
Pronta Resposta

Cerca Elétrica
Manutenção

Controle de acesso

Contato
(11) 3294.8920

(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

Leilão de Arte -Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial JUCESP
1128) comunica que será realizado
o leilão de arte edital 20878 nos
dias 03/07 às 13 horas e 06/07 às
19 horas.www.gmleiloes.com.br  -
SP/SP (11) 94435-0642
diretoria@gmleiloes.com

01, 02 e 03 DE JULHO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0002703-36.2021.8.26.0011 A MMa. Juíza de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a WEB COTTON COMÉRCIO DE COMMODITIES 
EIRELI, CNPJ11.011.711/0001-88, com endereço à Avenida 
José Maria Fernandes, 445, 2º Andar - Sala 01,Parque Novo 
Mundo, CEP 02185-030, São Paulo - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Vidal Logística e Transportes Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo  513, § 2º,  
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$197.262,33, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2021.                [01,02] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1009025-60.2013.8.26.0100. A 
Dra. Lívia Martins Trindade, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível 
Central/SP.Faz saber aos ocupantes não encontrados, até o 
momento, não identificados, réus incertos,desconhecidos e 
terceiros interessados, que Condomínio Edifício Santa Leonor 
ajuizou ação de reintegração de posse, objetivando seja 
julgada procedente, decretando a reintegração de posse do 
imóvel situado à Rua Sete de Abril 176-São Paulo/SP, 
condenando os réus e quem ali estiver praticando o esbulho, 
ao pagamento das despesas, custas processuais e 
honorários advocatícios.Sendo os ocupantes desconhecidos 
e estando em lugar ignorado, expede-se edital de citação, 
para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1011192-95.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a CLÁUDIA ALVES SANTOVITO, CPF 143.336.848-
03, RG 23.877.986-5, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de FLOPSY 
FOMENTO MERCANTIL S/A, ajuizou ação de execução, para 
cobrança de R$32.895,37 (setembro/2014), diante do 
inadimplemento das parcelas pactuadas através de 
Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Encontrando-
se a executada 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 três dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o débito 
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida 
pela metade, ou em quinze dias, apresente embargos à 
execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando 
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 
feito em seis parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua 
avaliação. Não sendo apresentado embargos à execução, 
será considerada a revelia da executada, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.             [01,02] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1134915-04.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
25ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, 
Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o) Fabricio Saifi CPF 000.550.499-66, 
que Leo Lopes de Oliveira Neto ajuizou ação de reintegração 
de posse do apto. 43, à rua Alvorada 153, nesta Capital, 
objetivando a intimação do réu da desistência com relação à 
requerida Aline Augusta Mendes Saifi. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que no prazo 
de 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021.               [01,02] 

PP Promotora de Vendas S/A - CNPJ: 18.249.116/0001-24
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro (Valores expressos em Reais)

Ricardo Kalichsztein - Diretor Presidente Reinaldo Dantas - Contador - CRC SP-110.330/O-6
O Relatório dos Auditores e as Notas Explicativas encontram-se em poder da administração na sede da empresa.

Balanço Patrimonial
Ativo  2020 2019
Circulante  9.678.347 28.791.234
Caixa e equivalentes de caixa  7.013.150 27.007.172
Contas a receber  2.139.850 1.182.446
Despesas antecipadas  25.092 23.936
Adiantamentos  103.783 150.999
Impostos a recuperar  396.472 426.681
Não circulante  1.130.581 1.026.888
Adiantamentos  100.255 100.255
Empréstimos concedido  116.405 -
Imobilizado  902.500 913.959
Intangível  11.421 12.674
Total do ativo  10.808.928 29.818.122
Passivo e patrimônio líquido  2020 2019
Circulante  5.784.608 4.552.690
Fornecedores e outras contas a pagar  3.152.927 2.722.099
Obrigações trabalhistas e sociais  1.427.424 907.490
Obrigações tributárias  1.020.847 564.879
Adiantamento de clientes  183.410 358.222
Não circulante  235.835 485.736
Provisão para contingências  235.835 382.696
Obrigações tributárias  - 103.040
Total do passivo  6.020.443 5.038.426
Patrimônio líquido  4.788.485 24.779.696
Capital social  10.584.640 10.584.640
Reserva de capital  52.197.443 52.197.443
Prejuízos acumulados  (57.993.598) (38.002.387)
Total do passivo e do patrimônio líquido  10.808.928 29.818.122

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva Prejuízos
  social de capital acumulados Total
Saldos 01/01/2019  10.434.328 17.347.755 (15.807.577) 11.974.506
Aumento de capital  150.312 - - 150.312
Reserva de capital  - 34.849.688 - 34.849.688
Prejuízo do exercício  - - (22.194.810) (22.194.810)
Saldos 31/12/2019  10.584.640 52.197.443 (38.002.387) 24.779.696
Prejuízo do exercício  - - (19.991.211) (19.991.211)
Saldos 31/12/2020  10.584.640 52.197.443 (57.993.598) 4.788.485

Demonstração do Resultado  2020 2019
Receita operacional bruta  20.368.101 15.326.795
Deduções  (2.802.254) (2.150.314)
Receita líquida  17.565.847 13.176.481
Custo dos serviços prestados  (3.683.602) (2.751.048)
Lucro bruto  13.882.245 10.425.433
Despesas operacionais  (33.752.092) (32.864.387)
Gerais e administrativas  (33.107.707) (32.537.842)
Tributárias  (644.385) (326.545)
Prejuízo operacional  (19.869.847) (22.438.954)
Resultado financeiro, líquido  (121.364) 244.144
Prejuízo do exercício  (19.991.211) (22.194.810)
Quantidade de ações no final do exercício  665.668 665.668
Prejuízo por ações do capital social
 no fim do exercício - R$  -30,03 -39,38
Demonstração do Resultado Abrangente  2020 2019
Prejuízo do exercício  (19.991.211) (22.194.810)
Outros resultados abrangentes  - -
Total do resultado abrangente do exercício  (19.991.211) (22.194.810)

Demonstração dos Fluxos de Caixa  2020 2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Prejuízo do exercício  (19.991.211) (22.194.810)
Ajustes de
Depreciação e amortização  184.948 263.448
Provisão para contingências  (146.861) 101.324
Variações no capital circulante
Contas a receber  (957.404) (297.313)
Despesas antecipadas  (1.156) (4.340)
Adiantamentos  47.216 (24.360)
Impostos a recuperar  30.209 (131.483)
Fornecedores e outras contas a pagar  430.828 440.005
Obrigações trabalhistas e sociais  519.934 286.154
Obrigações tributárias  352.928 (44.035)
Adiantamento de clientes  (174.812) 246.062
Caixa aplicado nas atividades operacionais  (19.705.381) (21.359.348)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adições do imobilizado e intangível  (172.236) (821.365)
Empréstimos concedido  (500.000) -
Recebimento de Empréstimos  383.596 -
Caixa líquido aplicado atividades investimento  (288.640) (821.365)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Amortização de principal e juros,sobre empréstimos  - (124.547)
Reserva de capital  - 34.849.688
Aumento de capital  - 150.312
Caixa líquido gerados pelas atividades
 de financiamento  - 34.875.453
Aumento caixa e equivalentes caixa, líquidos  (19.994.021) 12.694.740
Caixa e equivalentes caixa no início do exercício  27.007.172 14.312.432
Caixa e equivalentes caixa no final do exercício  7.013.151 27.007.172

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ABRALEGAL - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS E 

VEÍCULOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A Comissão Pró-Fundação da ABRALEGAL - Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados 
em Publicidade Legal é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa 
e financeira, sediada na Avenida Paulista, nº 1.079, 8º andar, conj. 822, Jardim Paulista, São Paulo/SP, vem, 
representada aqui por WLAMIR TADEU DE FREITAS, CONVOCAR, por meio do presente edital, todos os 
interessados, para a Assembleia Geral de Fundação da Associação, que será realizada VIRTUALMENTE, em 
razão das restrições sociais da pandemia, no dia 13/07/2021, às 18h30min em primeira chamada e às 19h00, em 
segunda chamada, com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do Estatuto e Constituição da Associação; 
2. Eleição e Posse dos membros da Diretoria; do Conselho Fiscal, Conselho de Ética e do Conselho Consultivo; 
3. Definição de valores das cotas de associado. A reunião será realizada por meio da plataforma Google Meet, com 
identificação dos presentes. Por questões de segurança, o link da reunião será disponibilizado a partir de 30 (trinta) 
minutos antes da sua realização para aqueles que enviarem e-mail com identificação (RG e CPF) para o endereço 
eletrônico consultoria@camargosilvaconsultoria.com.br, manifestando seu interesse em participar da Assembleia. 
Aqueles que não puderem comparecer poderão se fazer representar por um procurador, com procuração 
respeitando os ditames legais e enviada até o dia anterior para o mesmo e-mail em que manifestou seu interesse. 
Contando com a presença e participação de todos os interessados, subscreve-se o presente edital de convocação.

São Paulo, 28 de junho de 2021
Wlamir Tadeu de Freitas - Presidente da Comissão Pró-Fundação

Cia. Agrícola Debelma
CNPJ 03.366.569/0001-63

 (em milhares de reais)

Balanço Patrimonial

 - CRC 1SP222726/O-0

ValorUp Contabilidade Ltda - CRC2SP028584/O-2 

2020 
Circulante 2.257

 2  3 
 2.839  1.954 

Tributos a recuperar  21  21 
Contas a receber  99  222 
Despesas antecipadas  -    57 
Não circulante  22.950
Depósitos judiciais  105  105 

 1.235  1.216 
 4.766  5.015 

Imobilizado  16.537  16.541 
 73  73 

 25.677  25.207 

2020 
Circulante

 1  1 
Tributos a recolher  87  61 
Adiantamentos de clientes  1.998  1.825 

 539  434 
 12  12 

Não circulante  38  38 
 38  38 

 2.675 

Capital social  20.628  20.628 
 2.374  2.208 

 25.677  25.207 

2020 

2020 

 2.076 
Ajustes:  254  254 

 (168)  (136)
                Resultado da baixa do imobilizado  -    9 

 2.621  2.203 

Contas a receber  123  (193)
Tributos a recuperar  -    (1)

 -    (134)
Despesas antecipadas  57  (51)

 -    (1)
Tributos a recolher  24  3 
Adiantamentos de clientes  173  575 

 -    (5)
 2.998  2.396 

 150  114 
 (264)  (245)
 2.884  2.265 

 (885)  (67)
 (885)  (67)

(2.000) (2.200)

(2.000) (2.200)
 (2)

 5 
 2 

Legal
 20.628 

 (1.807)  (1.807)
Lucro líquido do exercício  1.829  1.829 

 91  (91)  -   
 (435)  (435)

 1.303  (1.303)  -   
 20.628 

 (1.566)  (1.566)
Lucro líquido do exercício  2.271  2.271 

 114  (114)  -   
 (539)  (539)

 1.618  (1.618)  -   
 20.628 

2020 
 2.876 

 (567)  (469)
 168  136 

 Outras receitas, líquidas  -    236 
 2.477 

 63  102 

 (5)  (10)
58 92

 2.076 

 (264)  (247)

 1.560  1.256 

Brasilwood Terras Florestais S.A.
CNPJ/ME nº 29.197.194/0001-49 - NIRE 35.300.510.925

Anúncio de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Brasilwood Terras Florestais S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Santos, 2300, 4º andar, sala 04, CEP 01418-200, em 11 de julho de 2021, às 12:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: a) aprovar as contas da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia
a assinarem todos os documentos e praticarem todos os atos que venham a ser necessários para a implementação do ato
aprovado. Instruções Gerais: Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter
sido realizada há menos de 1 ano e a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa
do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o
reconhecimento da firma do outorgante. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na
Assembleia por procurador que seja advogado ou, acionista ou administrador da Companhia (artigo 126, §1º da Lei das S.A., e
artigo 654, §1º e §2º do Código Civil). Nos termos do artigo 135, §3º da Lei da S.A., os documentos e informações pertinentes às
matérias a serem deliberadas estão à disposição dos acionistas na sede da  Companhia.

São Paulo, 02 de julho de 2021
Alessandro Pellegrini e Valentim Augusto Colombo - Diretores

Data, Hora, Local: 22.12.2020, às 09 hs, na sede, Rua Bandeira Paulista, nº 600, conjunto 44, 
Sala 09, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social da Com-
panhia. Mesa: Presidente: Sandra Aparecida Gomes; Secretário: Camila Maria Oliveira. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de 65.000.000 debêntures simples, em 2 séries (“Emis-
são”), não conversíveis em ações, da 1ª série, da espécie com garantia real e com garantia fi de-
jussória adicional, para distribuição pública com esforços restritos (“Debêntures Seniores” e “Ofer-
ta Restrita”, respectivamente), e 15.000.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
2ª série, da espécie subordinada, para colocação privada (“Debêntures Subordinadas” e “Colo-
cação Privada”, respectivamente; sendo as Debêntures Seniores e as Debêntures Subordinadas, 
em conjunto “Debêntures”), com valor nominal unitário de R$1,00 (“Valor Nominal Unitário”), 
totalizando o montante de R$80.000.000,00, sendo R$65.000.000,00 correspondentes ao valor 
total das Debêntures Seniores e R$15.000.000,00 correspondentes ao valor total das Debêntures 
Subordinadas, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 Séries, Sendo a 1ª Série da Espécie com Garantia Real 
e com Garantia Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos, e a 2ª Sé-
rie da Espécie Subordinada, Para Colocação Privada, da Solfarma Securitizadora de Créditos Mer-
cantis S.A.” (“Escritura de Emissão”) a ser celebrado entre a Companhia, a Oliveira Trust Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição fi nanceira organizada de acor-
do com as leis do Brasil, com domicílio em São Paulo/SP, Rua Joaquim Floriano, nº 1052, sala 132, 
Itaim Bibi, CNPJ/ME nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fi du-
ciário, representando a comunhão de titulares das Debêntures, e, ainda, na qualidade de fi adores, 
Solfarma Comércio de Produtos Farmacêuticos S.A., sociedade por ações, com sede na 
Cidade de Bebedouro/SP, na Avenida Belmiro Dias Baptista, nº 778, Distrito Industrial, CEP 14.711-
130, CNPJ/ME nº 46.054.219/0001-74 (“Solfarma”) e J. Moreira Comercial de Alimentos 
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em Bebedouro/SP, na Avenida Belmiro Dias Bap-
tista, nº 570, Distrito Industrial I, CEP 14.711-130, CNPJ/ME nº 45.237.724/0001-91 (“J. Moreira” 
e, em conjunto com a Solfarma, “Fiadores”); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia: 
(a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis às Debêntures, à Oferta 
Restrita e à Colocação Privada e celebrar todos os documentos e praticar todos os atos a elas re-
lacionados, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão e ao “Contrato de Coordena-
ção, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 1ª Emissão de Debêntures Sim-
ples, em 2 Séries, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fide-
jussória Adicional da Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A.” a ser celebrado entre a 
Companhia e determinada instituição intermediária líder do sistema de distribuição de valores 
mobiliários (“Coordenador Líder” e “Contrato de Distribuição”, respectivamente); e (b) praticar 
todos os atos e celebrar todos os documentos necessários para efetivar a Emissão. Delibera-
ções Aprovadas:  (i) a celebração da Escritura de Emissão, por meio do qual a Companhia emi-
tirá as Debêntures, que contará com as seguintes características: (a) Destinação dos Recursos: Os 
recursos captados por meio da Emissão serão utilizados pela Companhia para adquirir os direi-
tos creditórios, principais e acessórios, presentes e futuros, originados da venda mercantil de Pro-
dutos (conforme defi nido na Escritura de Emissão), pelos Fiadores aos Devedores (conforme de-
fi nido na Escritura de Emissão), de forma legítima e comprovadamente aceita por estes últimos, 
consubstanciados, incluindo, mas não limitado, pelos pedidos de compra, das notas fi scais, dos 
canhotos, dos comprovantes de entrega dos Produtos (conforme defi nido na Escritura de Emis-
são), pelos Fiadores aos respectivos Devedores (conforme defi nido na Escritura de Emissão) dos 
comprovantes de recebimento dos Produtos (conforme defi nido na Escritura) pelo respectivo De-
vedor (conforme defi nido na Escritura) e dos Boletos (conforme defi nido na Escritura) incluindo a 
totalidade dos respectivos acessórios, frutos e rendimentos, tais como atualização monetária, ju-
ros remuneratórios, reajustes monetários, serviços, tarifas, taxas, encargos moratórios, multas, pe-
nalidades, privilégios, seguros, indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais en-
cargos contratuais e legais (“Direitos Creditórios”) junto aos Fiadores, nos termos do Contrato de 
Cessão (conforme defi nido na Escritura de Emissão), devendo os Direitos Creditórios adquiridos 
pela Companhia nos termos do Contrato de Cessão ser vinculados à Emissão; (b) Garantias: As 
Debêntures Seniores contarão com (i) garantia fi dejussória, representada por fi ança, dos Fiado-
res; (ii) alienação fi duciária da totalidade das ações da Companhia (“Alienação Fiduciária de 
Ações”); e (iii) cessão fi duciária dos Direitos Creditórios (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditó-
rios” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações, “Garantias Reais”). As Debêntures Su-
bordinadas contarão com as Garantias Reais, observada, em qualquer hipótese, a prioridade e su-
bordinação previstas na Escritura de Emissão; (c) Número da Emissão: As Debêntures represen-
tam a 1ª emissão de debêntures da Companhia; (d) Data de Emissão: Para todos os efeitos le-
gais, a data de emissão das Debêntures será o dia 22.12.2020 (“Data de Emissão”); (e) Conver-
sibilidade, Permutabilidade Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão simples, 
não conversíveis em ações de emissão da Companhia e nem permutáveis por ações de outra so-
ciedade, nominativas e escriturais, sem a emissão de cautelas ou certifi cados. Para todos os fi ns 
e efeitos legais, a titularidade das Debêntures Seniores será comprovada pelo extrato da conta 
das Debêntures emitido pelo Escriturador (conforme defi nido na Escritura de Emissão). Adicional-
mente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures Seniores extrato em 
nome do respectivo debenturista expedido pela B3 – Segmento CETIP UTVM, para as Debêntu-
res Seniores ali custodiadas eletronicamente. Para todos os fi ns e efeitos legais, a titularidade das 
Debêntures Subordinadas será comprovada mediante registro no Livro de Registro de Debêntu-
res Nominativas da Companhia; (f) Espécie: As Debêntures Seniores serão da espécie com garan-
tia real e com garantia adicional fi dejussória, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações. 

As Debêntures Subordinadas serão da espécie subordinada; (g) Colocação: As Debêntures Senio-
res serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, 
sob o regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das Debêntures Seniores, com 
a intermediação do Coordenador Líder, nos termos a serem defi nidos no Contrato de Distribuição. 
As Debêntures Subordinadas serão objeto de Colocação Privada, sem qualquer esforço de venda 
perante investidores ou intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários; (h) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 80.000.000,00, 
sendo R$ 65.000.000,00 para as Debêntures Seniores e R$ 15.000.000,00 para as Debêntures 
Subordinadas; (i) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 80.000.000 Debêntures das quais: 
(i) 65.000.000 Debêntures Seniores no âmbito da Oferta Restrita; e (ii) 15.000.000 Debêntures, 
no âmbito da Colocação Privada; (j) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debên-
tures será de R$1,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (k) Prazo e Data de Venci-
mento: As Debêntures terão prazo de vencimento (i) de 60 meses contados a partir da Data de 
Emissão vencendo, portanto, em 12.12.2025 para as Debêntures Seniores (“Data de Vencimento 
Debêntures Seniores”); e (ii) de 62 meses contados a partir da Data de Emissão vencendo, por-
tanto, em 12.02.2026 para as Debêntures Subordinadas (“Data de Vencimento Debêntures Su-
bordinadas” e, em conjunto com a Data de Vencimento Debêntures Seniores, simplesmente, as 
“Datas de Vencimento”); (l) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures 
não será atualizado monetariamente; (m) Remuneração das Debêntures Seniores: Sobre o Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Seniores, conforme o caso, 
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI acrescida de spread ou sobre-
taxa de 4,00% ao ano (“Spread”), base 252 Dias Úteis, sujeito ao rating mínimo da operação de 
AA-(bra) (“Remuneração das Debêntures Seniores”). A Remuneração das Debêntures Seniores 
será calculada conforme fórmula a ser defi nida na Escritura de Emissão; (n) Remuneração das 
Debêntures Subordinadas: As Debêntures Subordinadas não farão jus ao recebimento de remu-
neração. As Debêntures Subordinadas receberão o saldo do fl uxo disponível, caso aplicável, após 
a amortização integral das Debêntures Seniores (“Prêmio de Subordinação”); (o) Pagamento da 
Remuneração das Debêntures Seniores: A Remuneração das Debêntures Seniores será paga men-
salmente a partir da Data de Emissão, conforme datas a serem defi nidas na Escritura de Emissão 
(“Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures Seniores”); (p) Amortização Programa-
da das Debêntures Seniores: O Valor Nominal Unitário das Debêntures Seniores ou saldo do Va-
lor Nominal Unitário das Debêntures Seniores, conforme o caso, será amortizado mensalmente, 
em parcelas iguais e sucessivas, observado o período de carência de 48 meses, contados da Data 
de Emissão, de acordo com as datas de pagamento, o número de parcelas e percentual de amor-
tização indicados na Escritura de Emissão (“Amortização Programada das Debêntures Seniores”), 
sendo a primeira data pagamento realizada na data a ser defi nida na Escritura de Emissão (cada 
data a “Data de Pagamento da Amortização Programada das Debêntures Seniores”); (q) Encar-
gos Moratórios: Sem prejuízo do disposto na Cláusula VII da Escritura de Emissão, caso a Compa-
nhia deixe de efetuar quaisquer pagamentos de quaisquer quantias devidas aos debenturistas 
nas datas previstas nos Documentos da Operação (conforme defi nido na Escritura de Emissão), 
tais pagamentos devidos e não pagos continuarão sujeitos à eventual remuneração incidente so-
bre os mesmos e fi carão sujeitos, ainda, a: (a) juros de mora de 1%, calculados de forma pro rata 
die, sobre o valor devido em atraso e (b) multa compensatória de 2%, incidente sobre as quan-
tias em atraso. Os encargos moratórios incidirão sobre o montante devido e não pago desde o 
efetivo descumprimento da obrigação respectiva até a data do seu efetivo pagamento, indepen-
dentemente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Morató-
rios”); (r) Aquisição Facultativa: A Companhia renuncia expressamente à faculdade prevista no 
artigo 55, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, sendo vedada a aquisição facultativa das Debên-
tures pela Companhia; (s) Amortização Extraordinária Obrigatória: O Valor Nominal Unitário ou 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Seniores, conforme o caso, deverá ser amortiza-
do extraordinariamente pela Companhia (“Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntu-
res Seniores”), mensalmente, nas datas de pagamento, observado o limite de 98% (noventa e 
oito por cento) do Valor Nominal Unitário inicial das Debêntures, nas hipóteses descritas na Escri-
tura de Emissão; (t) Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures Seniores: O Valor Nominal 
Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Seniores, acrescido da Remunera-
ção das Debêntures Seniores e dos eventuais Encargos Moratórios incidentes, deverá ser integral-
mente resgatado pela Companhia e/ou pelos Fiadores, com o consequente cancelamento da to-
talidade das Debêntures Seniores nas hipóteses descritas na Escritura de Emissão; (u) Vencimen-
to Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão serão 
consideradas antecipadamente vencidas na ocorrência das hipóteses descritas na Escritura de 
Emissão, observados os eventuais prazos de cura, quando aplicáveis (cada um, um “Evento de 
Vencimento Antecipado”); e (v) Demais Características da Emissão: As demais características da 
Emissão serão aquelas especifi cadas na Escritura de Emissão. (ii) a autorização para a Diretoria 
da Companhia: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis às Debên-
tures e celebrar todos os documentos e praticar todos os atos a elas relacionados, incluindo, mas 
não se limitando, à Escritura de Emissão, aos instrumentos que venham a formalizar as Garantias 
Reais e ao Contrato de Distribuição; e (b) praticar todos os atos e celebrar todos os documentos 
necessários para efetivar a Emissão das Debêntures e a constituição das Garantias Reais, confor-
me o caso. Ficam também ratifi cados todos os atos praticados até a presente data, pela Diretoria 
da Companhia, relacionados às Debêntures.  Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.12.2020. 
Acionistas: Camila Maria Oliveira e Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. JUCESP nº 265.935/21-
0 em 04.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Solfarma Securitizadora de Créditos Mercantis S.A. - CNPJ/ME 40.004.380/0001-57 - NIRE 35.300.560.647
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Dezembro de 2020

Dierberger Agrícola S.A.
CNPJ nº 51.462.349/0001-86 - NIRE  3530006269-8
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os senhores acionistas desta Companhia, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
12/07/2021, às 11h00, na Av. Industrial Dr. José Erineu Ortigosa, 827, 
sala A, Barra Bonita/SP, a fi m de deliberar sobre os seguintes assun-
tos da Ordem do Dia: a) Eleição da Diretoria; b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade, pertinentes à matéria. Limeira, 02/07/2021. 
João Andreas Dierberger - Diretor Vice- Presidente
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INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 -  
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2016.  
DATA, HORA E LOCAL: Em 05 de janeiro de 2016, às 09h30, na sede social, na Avenida das Nações 
Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini,  
CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Todos os membros do 
Conselho de Administração da INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 13 do 
Estatuto Social. PRESIDÊNCIA: José Édison Barros Franco, Presidente do Conselho de Administração. 
ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a assinatura, pela Companhia, do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato 
de Empréstimo, Mediante Abertura de Crédito e Outras Avenças, datado de 23 de dezembro de 1988, 
firmado com o Banco do Estado de Goiás S.A. (“Contrato”); e (ii) Autorizar a Diretoria a praticar todos e 
quaisquer atos necessários para a formalização de tal termo aditivo. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade 
dos presentes, o Conselho de Administração, nos termos do artigo 13, alínea “f” do Estatuto Social: 
(i) Aprovou a assinatura, pela Companhia, do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato, cujo valor do crédito 
concedido pelo Estado de Goiás e oriundo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do 
Estado de Goiás - FOMENTAR, atualizado em maio de 2014, é de R$188.053.071,11 (cento e oitenta e 
oito milhões, cinquenta e três mil, setenta e um reais e onze centavos). O Termo Aditivo em referência 
terá como objeto a prorrogação para utilização do crédito ora concedido, limitado ao ano de 2040;  
e (ii) Autorizou a Diretoria da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, a tomar 
todas as providências e praticar todos os atos para a formalização de tal termo aditivo mencionado no 
item (i) acima. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata 
que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 05 de janeiro de 2016. (aa) José Édison Barros Franco;  
Claudio Borin Guedes Palaia; André Pires Oliveira Dias; Marcelo Gomes Condé. Esta ata é cópia fiel do 
original. JOSÉ ÉDISON BARROS FRANCO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
 JUCESP nº 80.175/16-8 em 22/02/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

RUMO MALHA CENTRAL S.A.
CNPJ/ME nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35300535936

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 01º/04/2021, às 08:00 horas por conferência telefônica. Presenças: Totalidade. Mesa: 
Daniel Rockenbach, como Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, como Secretária. Deliberações: 
Foram tomadas, por unanimidade dos conselheiros presentes: Aprovar, nos termos do artigo 22, 
alínea o, do Estatuto Social da Companhia, a realização de operações financeiras entre pessoas 
jurídicas do Grupo Rumo (“Grupo”), caracterizadas como operações intercompany, acima de 
R$ 100.000.000,00, sem limite de valor. Operações intercompany são as transações realizadas 
entre as pessoas jurídicas indicadas no organograma da Companhia, que permanecerá arquivado 
na sede da Companhia. Em razão da deliberação constante no item acima, ratificar todos os atos da 
Administração da Companhia relativos às operações intercompany. Aprovar, nos termos do artigo 22, 
alínea o, do Estatuto Social da Companhia, a movimentação de contas bancárias, emitindo cheques 
e autorizações de débitos, sem limite de valor, desde que sejam para pagamentos de tributos e 
impostos em geral, de responsabilidade da Companhia. Nada mais havendo a tratar. Curitiba, 
01º/04/2021. Fattyma Blum Gonçalves - Secretária - OAB/PR nº 73.891. JUCESP nº 232.550/21-9 
em 19/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 13.05.2021
Data. Hora e Local: Aos 13.05.2021, às 10h, na sede social da Vigor Alimentos S.A., localizada 
SP, SP, na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900 (“Companhia’’). Mesa: Alberto 
Alfredo Arellano Garcia - Presidente; Daniel Espinosa Herrera - Secretário. Convocacão e Presença: 
Devidamente formalizadas nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a contratação de empréstimos junto a instituições financeiras. Deliberacões: 
Após exame do Item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da 
Companhia deliberaram, por maioria de votos e sem ressalvas, o seguinte: Fica aprovada a companhia 
a realizar a contratação de empréstimo para capital de giro junto ao The Bank of Nova Scotia, instituição 
financeira organizada sob as leis do Canada, no valor de até USD 50.000.000,00, ficando 
automaticamente os Diretores da Companhia e/ou seus procuradores devidamente constituídos para 
tais atos, autorizados a celebrar, todos os documentos necessários para formalização do referido 
empréstimo, podendo assinar quaisquer contratos, autorizações e demais documentos que sejam 
necessários para formalizar a referida operação, incluindo, mas não especificamente, o contrato de 
empréstimo, emitir a respectiva nota promissória, assinar contratos de câmbios e contratos de swaps. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Alberto Alfredo Arellano García - 
Presidente; Daniel Espinosa Herrera - Secretário. Conselheiros Presentes: Alberto Alfredo Arellano 
García e Daniel Espinosa Herrera. SP, 13.05.2021. JUCESP 306.041/21-2 em 25/06/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1052840-68.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Rodrigo Karpat Sociedade de Advogados Executado: Nosso
Sorriso Clinica Odontológica Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1052840-
68.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NOSSO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA
LTDA., CNPJ/MF sob o nº 12.687.472/0001-43 que RODRIGO KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS lhe ajuizou
ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 11.709,93, referente ao contrato de
honorários advocatícios firmado entre as partes em 19 de abril de 2016. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a
verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 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 15 de janeiro de 2021.

01 e 02/07/2021

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1057047-76.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda Executado:
Monica dos Santos Rosa EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057047-76.2018.8.26.0100
A MM. Juíza de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Elaine Faria Evaristo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à Executada MONICA DOS SANTOS ROSA, Brasileira, Solteira, Enfermeira, CPF
955.462.357-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sociedade
Paulista de Educação e Pesquisa Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.314,62 (quatro mil e
trezentos e catorze reais e sessenta e dois centavos), referente ao não pagamento da duplicata de prestação
de serviços educacionais. Encontrando-se a Executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. 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.

01 e 02/07/2021
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Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ/MF nº 02.596.357/0001-00 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Rede Ancora SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A., pelo seu Diretor 
Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas para participarem da e votarem na Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que será realizada de forma virtual, por meio da rede mundial de computadores 
(Internet), conforme instruções, link e senha de acesso que deverão ser obtidas junto à sede administrativa  
da sociedade, por e-mail ou por telefone com a Sra. Kelly Araújo (+55 11 99557-9671) ou com o Sr. Eduardo 
(+55 11 96227-1341), no dia 08 de julho de 2021, às 15:00 horas, em primeira convocação, ou às 15:30 
horas, em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação  
das contas do exercício encerrado em 2019; 2) Aprovação das contas do exercício encerrado em 2020; 
3) Alteração do estatuto social para alteração do endereço da sede da companhia; e 4) Alteração do 
estatuto social para inclusão do cargo de representante estadual. São Paulo/SP, 28 de junho de 2021.  
(a) Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo.  (30/01/02)

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0000514-67.2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinthia Elias de Almeida, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Nice Wind Confecções Ltda. CNPJ. 03.355.502/0001-23, na pessoa de seu sócio Marcelo Simões Abrão, CPF 
048.899.488-42, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por Estação do Couro Industria e 
Comércio Ltda., constando da inicial que o débito, se baseia no inadimplemento dos cheques nº 000192PA, 000193PA, 
000194PA e 000195PA, importa em R$ 48.785,10 (Janeiro/2011) atualizado em abril de 2018 no total de R$ 141.770,89). 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que, no prazo de 
15 dias úteis, efetue o pagamento do débito, sob pena de prosseguimento da execução. E para que produza seus efeitos de 
direito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 26 de novembro de 2020. 

01 e 02/07/2021
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Empresas com capital
estrangeiro devem entregar

informações ao BC
A partir desta quinta-feira, (1º), as empresas com capitais estrangeiros

no país devem enviar ao Banco Central (BC) a declaração do Censo
Quinquenal de Capitais Estrangeiros no País. O prazo vai até as 18h de 16
de agosto.

Diferentemente do censo anual, concentrado em empresas de capital
estrangeiro de maior porte, o censo quinquenal (com anos-base termina-
dos em 0 ou 5, enviados nos anos seguintes) abrange empresas de qual-
quer porte que tenham sócios ou recursos estrangeiros. As informações
devem ter como base a situação da empresa em 31 de dezembro do ano
anterior.

Entre os dados que devem ser declarados, estão informações econô-
micas, contábeis e comerciais de pessoas jurídicas ou fundos de investi-
mento. A declaração inclui informações sobre a estrutura societária, sócios
ou investidores não residentes no Brasil.

Estão obrigadas a preencher o censo quinquenal as seguintes pesso-
as jurídicas:

•   Sediadas no país, com participação direta de não residentes em seu
capital social, em qualquer montante, na data-base de 31 de dezembro do
ano-base;

•   Fundos de investimento com cotistas não residentes, na data-base
de 31 de dezembro do ano-base, por meio de seus administradores;

•   Sediadas no país, com saldo devedor total de créditos comerciais de
curto prazo (exigíveis em até 360 dias) concedidos por não residentes, em
montante igual ou superior ao equivalente a US$1 milhão, na data-base de
31 de dezembro do ano-base.

Pessoas físicas, órgãos da administração direta da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios, entidades sem fins lucrativos mantidas
por estrangeiros e empresas devedoras de empréstimos externos concedi-
dos no Brasil estão dispensadas do censo.

O levantamento do BC tem como objetivo mapear estatísticas do setor
externo e compilar informações que ajudem na definição de políticas eco-
nômicas e na composição de pesquisas. A entrega em atraso, o não envio
de dados e a prestação de informações incorretas, falsas ou incompletas
podem acarretar multas de até R$ 250 mil pelo Banco Central. O formulário
está disponível no site https://www3.bcb.gov.br/censo2/login. (Agência
Brasil)

CNC: semestre fecha com
maior percentual de

endividados desde 2010
O primeiro semestre deste ano encerrou com um percentual de 69,7%

das famílias brasileiras com alguma dívida, em atraso ou não. Segundo
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), esse é o maior patamar de endividamento familiar da série histó-
rica de sua pesquisa, iniciada em 2010.

De acordo com os dados da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic), da CNC, em maio, a parcela de
pessoas com dívida era de 68%. Em junho de 2020, o percentual havia
ficado em 67,1%.

As dívidas com cartão de crédito também bateram recorde, apare-
cendo como principal fonte de endividamento para 81,8% do total.

O percentual de inadimplentes, ou seja, pessoas que têm contas ou
dívidas em atraso, ficou em 25,1% em junho deste ano, acima dos 24,3%
do mês anterior, mas abaixo dos 25,4% de junho do ano passado.

As famílias que sem condições de pagar suas contas passaram de
10,5% em maio para 10,8% em junho deste ano. Em junho do ano passa-
do, o percentual era de 11,6%.

Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o orçamento
das famílias na pandemia de covid-19 tem sido afetado por questões
como inflação mais alta e o valor reduzido do auxílio emergencial.

“Ainda que os indicadores de inadimplência se encontrem mais
baixos na comparação anual, os números mostram que as famílias têm
se endividado mais ao longo do ano para conseguir manter algum nível
de consumo, respaldadas por uma frágil segurança no mercado traba-
lho, e diante de preços mais altos dos itens de primeira necessidade”,
afirmou Tadros. (Agência Brasil)
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Para você que sofre de insônia, en-
xaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qua-
lidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de
produtos que promovem bem-es-
tar para pessoas que buscam
longevidade, nós temos uma solu-
ção para lhe oferecer.(11) 99653-7522

Edital de notificação - Prazo de 01 mês. Processo n 1002652-71.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - 
São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Zenaide Transportes Ltda. - ME, 
"Jaguar Express", CNPJ 19.687.100/0001-66, por seu/sua representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Protesto por parte de Ace Seguradora 
S.A. O autor aduz que indenizou o valor de R$ 94.331,11 à empre sa segurada Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração S/A, em 23 de 
março de 2016, relativa a um sinistro de incêndio no transporte rodoviário de carga consistente em móveis e artigos para deco ração (Nota Fiscal 968.476 
e outras) oriunda de Barueri/SP e com destino à São Paulo/SP, contratada entre a empresa segurada e ré. Alega que houve a perca total da carga de 
mercadorias transportada em veículo pela ocasião do incêndio. Pede a notificação da ré para ressarcimento dos prejuízos, valo res despendidos e 
interrupção de protesto. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Notificação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas que fluirá após o decurso do prazo do pr esente edital, fique cientificada de que, após o 
cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, os autos ficarão disponibilizados na internet durante 1 mês  (artigo 729 do CPC.). 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2021.  

01 e 02/07/2021
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010190-52.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a HAFLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO, CPF 315.801.778-40, e CAROLINE THAIS DE OLIVEIRA, CPF 386.024.978-
90, que Tadamitsu Nukui requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 38.347,55 (out/2020). Estando os 
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.                                      [01,02] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0011177-20.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)Salim Mounla CPF 234.751.068-17, que Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo requereu o cumprimento da sentença, para 
receber a quantia de R$ 8.717,47 (março/2021). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de 
multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, por 
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 24 de abril de 2021. [01,02] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0014014-88.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a FÁTIMA APARECIDA SANTOS SARDINHA, CPF 151.625.138-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Mp7 Buffet & Eventos Ltda Me. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 7.365,83 (nov/2020), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de março de 2021.                   [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019747-12.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Maiello Ribeiro Prado, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a SABIÁ RESIDENCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CNPJ 08.805.428/0001-13, que Jefferson Vasti 
ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, reconhecendo-se a responsabilidade da ré referente ao instrumento 
particular de promessa de compra e venda do apto. 124, 12º andar do START VILA MASCOTE, condenando-a à indenização 
referente às taxas condominiais recolhidas, no valor de R$ 6.355,75, bem como à indenização referente aos valores de IPTU 
suportados pelo Autor, no valor de R$ 1.716,88, condenando ainda ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes, 
equivalentes à R$ 25.500,00, atualizados e acrescidos das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a 
ré em lugar incerto, expede-se EDITAL de CITAÇÃO, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.             [01,02] 

36ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP.36º Oficio  
Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1111782-59.2018.8.26.0100. A Dra.Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, Juíza de Direito 
da 36ªVara Cível Central/SP. Faz saber a Nova Alpha - Empreendimentos Imobiliários, Construtora e Incorporadora Ltda. CNPJ 
05.983.074/0001-09,que Edgre Aparecido Ferreira da Silva ajuizou ação comum,objetivando seja julgada procedente,declaran-
do a rescisão dos Contratos de Consórcios celebrados, condenando a ré a reembolsar ao requerente os valores pagos, no total 
de R$ 19.584,49, atualizado e acrescido de juros e correção monetária, condenando a ré ao pagamento de indenização por 
danos morais na monta de R$ 15.000,00, bem como das custas e despesas processuais e, honorários advocatícios. Estando a 
ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.        [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1121014-66.2016.8.26. 
0100(U-1330)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 Thadeu de Russo e 
Carmo, Gabriel de Russo e Carmo, Paulo Henrique de Russo e Carmo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carlos Alberto Raymundo e Inês 
Cristina Antiori Raymundo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua 
Marques de Lages, n° 1.352, Bloco 2, Apto. 13, Vila das Mercês, São Paulo-SP, com área útil de 61,485000m², área comum de 
30,788077 m², área total de 92,273077 m²,fração ideal de 0,09615384615%, 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 aação, 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.                   [01,02] 

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV  LAPA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003255-22.2021.8.26.0004. O(A) MM. Juíz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Júlio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MILENA KWIEK JOVANOVICH QUEIROZ, CPF 423.030.988-07, RG 50.300.650-6 e 
ALEXANDER JOVANOVICH QUEIROZ, CPF 099.075.198-80, RG 19.418.753-6, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A. - Filial Pro Matre Paulista. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após os 20 dias supra, pague a quantia 
de R$ 10.991,69 (01/05/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2021. 

Palmar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF Nº 55.222.061/0001-95 - NIRE 35.220.369.177

Cancelamento de Convocação e Nova Convocação para Reunião Ordinária 
Em razão de motivos extraordinários, vimos por meio deste, informar o cancelamento da convocação da Reunião Ordinária da Pal-
mar Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1912, conjunto 208, 
sobreloja, Pinheiros, que seria realizada no dia 29.06.2021, às 14:00 hs. Servimo-nos deste também para convoca-los para a Reu-
nião Ordinária, a ser realizada no dia 8.07.2021, às 15:00 hs, de forma virtual, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 
(i) tomar as contas dos administradores; e (ii) examinar, discutir e votar os balanços patrimoniais e demais demonstrações fi nancei-
ras dos exercícios fi ndos em 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020. A Reunião Ordinária será realizada exclusivamente por meio di-
gital, através do sistema eletrônico de videoconferência Zoom. Cada sócio receberá um convite eletrônico previamente à reunião, 
no qual constará o endereço eletrônico para acesso ao ambiente virtual da Reunião. A reunião será gravada e, considerando que 
os documentos pertinentes à ordem do dia já foram previamente enviados aos sócios, solicita-se, se possível, a apresentação do 
voto escrito dos sócios que comparecerem à reunião aos representantes legais da Sociedade por meio de correio eletrônico até 30 
minutos antes do horário da reunião. Conforme autoriza o § 1º do Artigo 1.074 do Código Civil Brasileiro, os sócios poderão ser re-
presentados por outro sócio ou por advogado mediante outorga de mandato com especifi cação dos atos, que deverão ser apresen-
tados aos representantes legais da Sociedade por correio eletrônico até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos 
trabalhos. São Paulo, 29.06.2021. Rita de Cássia Marte de Arruda Sampaio e Moacir Nicodemos Marte - Administradores

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, WILLIAN RINCO BORGES, solteiro, maior, servidor público estadual RG nº 23.427.169-3-
SSP/SP, CPF nº 181.773.738-46, e CLÁUDIA  APARECIDA DE CAMPOS DA COSTA, viúva, do lar, RG
nº 24.912.063-X-SSP/SP, CPF nº 142.903.458-08, brasileiros, domiciliados nesta Capital, residentes na
Avenida Sousa Bandeira nº 142, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a
29 (vinte e nove) prestações em atraso, vencidas de 10/01/2019 a 10/05/2021, no valor de R$24.522,16
(vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), e respectivos encargos atualizado
na data de hoje no valor de R$24.548,25 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e
cinco centavos), que atualizado até 19/07/2021, perfaz o valor de R$325.205,70 (trezentos e vinte e cinco
mil, duzentos e cinco reais e setenta centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para
aquisição do imóvel localizado na Rua Giácomo Cozzarelli, nº 250, apartamento nº 102 Tipo A2, localizado
no 10º pavimento do Edifício Uirapuru, Bloco A do Condomínio Morada dos Pássaros, integrante do
Conjunto Habitacional Sacomã A Lote 03, na Saúde, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 2 na matrícula nº
185.725. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na
Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que,
decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este
fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”,
a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público
leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 29 de junho de 2021.
O Oficial. 30/06,01 E 02/07/21

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1002484-43.2020.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ligia Maria Tegão Nave, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Namy Rocha da Silva Paiva, Brasileira, Casada, do larde casa, 
RG M6585253, CPF 284.471.826-49 e Ailton Carlos Ferreira Paiva, Brasileiro, Casado, Gerente de Vendas, RG M-1435676, CPF 282.281.706-53, ambos 
com endereço à Rua Xavier de Almeida, 1015, Apartamento 183, Ipiranga, CEP 04211-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício La Jolla, alegando em síntese: ser credor da quantia de R$ 1.448,81 referente à quota-parte dos 
executados das despesas condominiais de manutenção do condomínio exequente. Encontrando -se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, CITAÇÃO, por EDITAL, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de hono rários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob 
pena de penhora ou arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução (arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil). A executada deverá 
ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinad o, os honorários advocatícios 
poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 
instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Códig o de Processo Civil. 
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requeri do o parcelamento do restante 
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por c ento ao mês. Não sendo efetuado o depósito nem apresentado 
embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publi cado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021. 

01 e 02/07/2021

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo nº 1006134-09.2017.8.26.0009. A MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional IX Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Helga 
Maria Mack Veggi, CPF/MF. 283.865.528-08, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Colégio 
Nossa Senhora de Fátima Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 957,49 (maio/2017), referente às mensalidades 
de 10/02/2017 do contrato de prestação de serviço educacional de ensino médio do seu filho. Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação, 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 28 de abril de 2021. 

01 e 02/07/2021

Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1066941-76.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Unilum Industria e Comercio 
Ltda., CNPJ. 18.253.379/0001-07 e Rony Rezende de Campos, CPF. 346.121.226-15, que Prudent Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios não Padronizados, ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
332.791,03(junho/2018), referente ao Contrato Mãe firmado em dezembro/2017, onde existe duplicatas não pagas dos três aditivo s firmados. 
Estando os executados em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que efetuem o pagamento da dívida, no prazo de 03 dias, a fluir 
após os 30 dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação 
de bens; com ou sem penhora; intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito, o 
devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e 
correção monetária. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta, será nomeado curador especial ao réu (art. 257, IV, CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021. 

01 e 02/07/2021

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo: 0001295.50.2020.8.26.0009 Ação: Cumprimento de Sentença  
Prestação de Serviços O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a Valter Alves Pereira, CPF 038.709.518-77, RG 13.187.374-
X, que lhe foi proposta uma ação em fase de Cumprimento de Sentença por parte de Colégio Nossa Senhora de Fátima 
Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, da Penhora 
realizada sobre a quantia de R$6.534,28, bloqueada pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica intimado de seu 
inteiro teor para, se o caso, oferecer sua Impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso 
do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021.  

01 e 02/07/2021

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 127ª Série da 4ª Emissão da Planeta Securitizadora S.A. (“Emissão”)

A Planeta Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de Secu-
ritização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissão (“CRI”), a re-
unirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, 
no dia 15 de julho de 2021, às 15hs de forma exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por vi-
deoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a Instrução Normativa da 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre: (i) a aprovação para a compensação do mon-
tante pago a maior nas parcelas de Pagamento da Remuneração dos CRI, devido ao equívoco da Emissora e do Agente 
Fiduciário no cálculo da Atualização Monetária incorporada ao Valor Nominal Unitário dos CRI, sendo que o Valor Nomi-
nal Unitário foi atualizado monetariamente mensalmente, desde a primeira Data de Integralização dos CRI, ao invés de 
considerar como mês de atualização, o período mensal compreendido entre 2 (duas) Datas de Aniversário consecutivas, 
conforme dispõe a Cláusula 5.1, item “iv”, do Termo de Securitização. Devido ao equívoco, a Emissora realizou o paga-
mento do montante de R$ 51.450,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais) que, caso aprovado 
pelos Titulares de CRI, serão descontados na próxima parcela de Amortização dos CRI; (ii) autorizar o Agente Fiduciário e 
a Emissora a praticarem todo e qualquer ato, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementa-
ção da matéria constante da Ordem do Dia, nos Documentos da Operação.   Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será 
realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de par-
ticipação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que envia-
rem ao endereço eletrônico à Emissora para jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para agentefi -
duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documen-
tos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documen-
tos que comprovem a representação do Titular dos CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com po-
deres específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais.  Nos termos do artigo 3º da 
ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo será dispo-
nibilizado no site da Emissora https://planetasec.com.br/, bem como a participação e o voto à distância durante a assem-
bleia por meio da plataforma acima informada. O titular dos CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto à dis-
tância deverá preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos 
endereços eletrônicos jur_posliquidacao@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, assinados pela plataforma 
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia.  Conforme arti-
go 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assem-
bleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos 
Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente da mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão rea-
lizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRI presen-
tes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou platafor-
ma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. São Paulo, 30 de junho de 2021. Planeta Securitizadora S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.
(atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.)

Companhia Aberta  - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 113ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A., EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 7.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 113ª Série da 4ª Emissão de 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“CRI”), celebrado em 14 de março de 2019 (“Termo de Securitização”), 
convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 21 de julho de 2021, às 10:00, exclusivamente 
por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, conforme a Instrução Normativa 
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre 
eventual declaração de vencimento antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, em decorrência da não 
disponibilização dos Índices Financeiros, pela Devedora, dentro do prazo estabelecido na Cláusula 6.1.2 (vi) do Termo 
de Securitização; aprovar a alteração da defi nição de “Dívida Líquida”, conforme consta dos Documentos da Operação, 
adotada para fi ns de apuração dos Índices Financeiros da Devedora, para que sejam expressamente excluídos do valor 
correspondente ao Endividamento Total, que compõe a Dívida Líquida, a ser apurado entre o 1º (primeiro) trimestre de 
2021 (inclusive) até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), os fi nanciamentos à construção da AHS denominados 
‘Permanent Loan’, de modo que a defi nição de “Dívida Líquida” passará a vigorar com a seguinte redação: “corresponde 
(i) a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, 
arrendamento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão pública ou privada, nos mercados 
local ou internacional; e (ii) exclusivamente entre o período compreendido entre o 1º (primeiro) trimestre de 2021 (inclusive) 
até o 1º (primeiro) trimestre de 2022 (inclusive), a soma dos empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazos, incluídos 
os títulos descontados com regresso, arrendamento mercantil / leasing fi nanceiro e os títulos de renda fi xa frutos de emissão 
pública ou privada, nos mercados local ou internacional, excluídos os fi nanciamentos à construção da AHS denominados 
Permanent Loan” (“Endividamento Total”), acrescido das fi anças ou avais prestados pela Devedora e/ou suas controladas 
para garantir dívidas de empresas do grupo (“Fianças”), os quais devem ser mencionados nos balanços auditados anuais e 
revisados trimestrais, e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações fi nanceiras da Devedora e de empresas do 
grupo cujas dívidas estejam sob garantia da Devedora (“Aplicações”), exceto aplicações retidas e/ou cedidas em garantia de 
obrigações que não estejam contempladas no Endividamento Total acima referido (“Aplicações Retidas”), sendo certo que 
o valor das Aplicações Retidas deverão ser mencionadas nos balanços auditados e revisados trimestrais e anuais. No que 
se refere às Fianças, para evitar dúvidas, as Partes concordam que as fi anças ou avais prestados para garantir obrigações 
de controladas ou coligadas devem ser excluídos do conceito de Dívida Líquida, caso as dívidas afi ançadas ou avalizadas 
já estejam consolidados no balanço; e (ii) aprovar a disponibilização dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) e 
2º (segundo) trimestre de 2021, pela Devedora, dentro do prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de realização da 
Assembleia, em primeira ou segunda convocação, conforme o caso, em prejuízo ao prazo previsto na Cláusula 6.1.2 (vi) do 
Termo de Securitização, sem aplicação de qualquer multa ou penalidade. Caso seja aprovada a matéria do item (ii) acima, 
o cálculo dos Índices Financeiros referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2021 deverá considerar a defi nição atualizada de 
“Dívida Líquida”; e (iii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário (abaixo defi nido) a praticarem todos os atos necessários 
ao cumprimento das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração dos competentes 
aditamentos aos Documentos da Operação. A Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada 
com a presença dos Titulares de CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em circulação, 
sendo que, para a aprovação das matérias acima, serão necessários votos favoráveis de no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos Titulares dos CRI em circulação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas 
possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente 
edital. Em atenção à ICVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma 
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado 
pela Emissora àqueles Titulares de CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocri@grupogaia.com.br e 
à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente 
Fiduciário”) para agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários 
e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 
625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, cujo modelo está disponível no site da 
Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio 
da plataforma acima informada. O titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher 
a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos 
gestaocri@grupogaia.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br. A Assembleia será integralmente gravada.

São Paulo, 30 de junho de 2021. PLANETA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1083659-56.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bass Club Comércio de Acessórios e Automação Ltda, CNPJ 02.167.611/0001-54, na 
pessoa de seu representante legal, que Athenabanco Fomento Mercantil Ltda, ajuizou uma ação de Execução de  
Título Extrajudicial, para cobrança da quantia de R$ 87.160,89 (out/2016), referente ao inadimplemento das duplicatas 
nºs 51797-1, 51797-2 e 51797-3, emitidas pela empresa Pool Service Comercial Importadora e Exportadora e 
Assessoria Internacional Ltda. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

prazo supra, para que ofereça embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente 
 

curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2020.                          B 02 e 03/07

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1017415-03.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões,do Foro Regional V-São Miguel Paulista,Estado de São Paulo,Dr(a). Adriana Andrade Pesci, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) LUCAS MATHEUS PEREIRA GIL DE ARAUJO, Brasileiro, Solteiro, RG 50.XXX.XXX-4, CPF 473.XXX.XXX-
90, pai Weverton Rissi de Araújo, mãe Tais Pereira Gil, com endereço à Rua Americo Sugai, 46, Vila Jacui, CEP 08060-380, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Weverton Rissi de Araujo. 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 (quinze) 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 02 de junho de 2021.        [02,05] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1013799-88.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) MANOEL ROMILDO SANTOS, Brasileiro, RG 08217378, CPF 844.515.218-15 e MARIA IRACEMA DA 
SILVA SANTOS, brasileira, casada, aposentada, RG nº 35.110.402-1 SSP, CPF 105.668.828-92, que lhes foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Jaqueline Gomes da Silva,, alegando em síntese: A Requerente é 
proprietária do bem imóvel correspondente a um apartamento sito à Rua Américo Sugai, nº 377 13º andar Apto. 131, CEP 
08060-380 São Paulo. Em 10 de março de 2013 o referido imóvel foi alugado para IVALDO DA SILVA, figurando como fiadores 
os Requeridos. Ocorre que, o locatário desocupou referido imóvel em 17/05/2017, conforme termo de entrega de chaves, 
deixando débitos de multa, IPTU, aluguéis e contas de luz no valor total de R$ 6.794,92. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou 
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 
(um por cento) ao mês, sob pena de penhora ou arresto a pedido do credor. 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.                        [02,05] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0004325-77.2021.8.26.0100 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Penhora / Depósito / Avaliação Exequente: HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA
Executado: SERGIO ANTONIO ATANASCOVITCH e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0004325-77.2021.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dra. Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos Executados SERGIO ANTONIO
ATANASCOVITCH, Brasileiro, RG 34.910.986, CPF 012.947.877-64, e ANERCI MARIA CUNHA, Brasileira, RG
39.649.008-6, CPF 526.331.106-06, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cobrança, em fase de Cumprimento
de sentença, movida por HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA. Encontrando-se os Executados em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
25.866,96, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de maio de 2021.

01 e 02/07/2021

Travessia Securitizadora
de Créditos Mercantis V S.A.

CNPJ/ME nº 41.719.231/0001-37 - NIRE: 35300567391
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

em 04.06.2021 às 10:00 horas
CERTIDÃO: Certifi co o registro na JUCESP sob nº 294.247/21-
0 em 18.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dierberger Oleos Essenciais S/A
CNPJ nº 61.142.089/0001-15 - NIRE 3530001284-4
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os senhores acionistas desta Companhia, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
12/07/2021, às 10h00, na Av. Industrial Dr. José Erineu Ortigosa, 827, 
sala A, Barra Bonita/SP, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos 
da Ordem do Dia: a) Eleição da Diretoria; b) Outros assuntos de inte-
resse da sociedade, pertinentes à matéria. Barra Bonita, 02/07/2021. 
João Andreas Dierberger - Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033672-92.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE 
AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SHOFAR PLASTICOS LTDA EPP, 07.081.630/0001-87, ANDRE 
KIMALYANAK, 356.399.688-18, AVIGAD ALYANAK, 643.103.378-72, ELIANA WISSMANN ALYANAK, 
339.077.238-30, LEO NESIM GADALYANAK, 327.379.508-56, e, citados por edital nos autos da ação de Moni-
tória, nº 1105236-22.2017.8.26.0100, em que é parte autora BANCO DO BRASIL S/A, cujos pedidos foram jul-
gados procedentes, conforme decisão transitada em julgado em 17/07/2020, que foi distribuído CUMPR I-
MENTO DE SENTENÇA, autos nº 0033672-92.2020.8.26.0100, visando o recebimento do valor de R$ 
868.001,54 (oitocentos e sessenta e oito mil, um real e cinquenta e quatro centavos). Nos termos do art. 513, 
IV, do Código de Processo Civil, uma vez que os réus são revéis (citado na forma do art. 256 do CPC), ficam 
intimados por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para realizar o adimplemento voluntário da obrigação 
corporificada na sentença conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pelo credor, no 
valor de R$ 868.001,54 (oitocentos e sessenta e oito mil, um real e cinquenta e quatro centavos), sob p ena 
de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão 
agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na 
forma do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Cientificados ainda que, transcorrido o prazo o paga-
mento, nos termos do art. 525 do CPC/15, independente de nova intimação, inicia-se o prazo de 15 dias para 
apresentar impugnação nos próprios autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2020. 

Dólar fecha acima de R$ 5
pela primeira vez em 10 dias

Em dia de tensões no mercado financeiro, o dólar voltou a subir
e fechou acima de R$ 5 pela primeira vez em 10 dias. A bolsa de
valores chegou a abrir em alta, mas reverteu o movimento e passou
a cair ainda durante a manhã.

O dólar comercial encerrou na quinta-feira (1º) vendido a R$
5,045, com alta de R$ 0,072 (+1,45%). Na primeira hora de negocia-
ção, a moeda operou em baixa, mas passou a disparar por volta das
10h30 até fechar próxima da máxima da sessão.

A instabilidade também persistiu no mercado de ações. O índice
Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 125.666 pontos, com recuo de
0,9%. O indicador está no menor nível desde 28 de maio.

Esse foi o terceiro dia seguido de alta do dólar e de queda na
bolsa. Fatores internos e externos estão interferindo no mercado.
No plano externo, o dólar vem ganhando força contra as principais
moedas do planeta com a expectativa em torno da divulgação do
relatório que deve mostrar aceleração da criação de empregos nos
Estados Unidos.

Um desempenho melhor que o esperado deve reforçar a expec-
tativa de aumento de juros na maior economia do planeta antes do
fim de 2022. Taxas mais altas em economias avançadas pressionam
o dólar e a bolsa em países emergentes, como o Brasil.

No plano interno, as tensões políticas e as repercussões em
torno da proposta da segunda fase de reforma tributária continuam
a influenciar as negociações. Apresentado na última sexta-feira (26),
o texto propõe o retorno da tributação sobre dividendos (atualmen-
te isentos) e o fim do benefício fiscal dos juros sobre capital pró-
prio. (Agência Brasil)

Governo não vê necessidade
de prorrogação do BEm, diz

secretário
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda

(BEm) não deve ser prorrogado, segundo o secretário especial de
Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, Bruno Bianco.
O programa, que está na sua segunda versão, lançada em abril deste
ano, é uma das medidas de enfrentamento à crise gerada pela
pandemia de covid-19.

“Eu não vejo, o governo não vê, necessidade de prorrogação”,
disse, na quinta-feira, (1º), em Brasília, o secretário. “Se necessário,
levaremos esta necessidade ao ministro [Paulo Guedes] e também
ao presidente da República Jair Bolsonaro, mas tudo indica que,
com o casamento entre uma política muito bem-sucedida de vacina-
ção e a retomada [econômica] que estamos vendo e as novas políti-
cas que virão no pós-pandemia, temos tudo para dizer que o BEm
não será prorrogado, não nestes moldes”, acrescentou Bianco.

Segundo ele, o total de pedidos do auxílio financeiro pago aos
trabalhadores da iniciativa privada com vínculo formal que acordam
com seus empregadores uma redução proporcional entre jornada de
trabalho e salários, ou a suspensão temporária do contrato
empregatício, vem diminuindo. O que, para Bianco, sinaliza que o
governo pode priorizar outras maneiras de estímulo à preservação
dos empregos.

Garantia provisória de emprego
“Estamos trabalhando de maneira efetiva [na formulação de]

políticas ativas de emprego, com [foco em] um público mais vulnerá-
vel, que são os jovens, na qualificação no trabalho e com políticas
que evitem demissões e privilegiam a todos que ajudam a não demi-
tir”, acrescentou o secretário.

De acordo com dados do ministério, desde abril, quando o BEm
foi relançado, até o último dia 26, 2.386.284 trabalhadores obtiveram
a garantia provisória de emprego mediante acordo. Algo em torno
de R$ 1,7 bilhão em recursos federais foram efetivamente pagos
neste período.

Cerca de 58% dos 2.666.161 acordos firmados preveem a sus-
pensão temporária dos contratos de trabalho. Os demais estabele-
cem reduções de jornada e salário de 70% (689.580), 50% (502.822) e
25% (350.097). (Agência Brasil)



Fiocruz: com avanço da vacinação,
mortes e ocupação de UTIs têm queda
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Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2021PÁGINA 6

O avanço da vacinação contra
a covid-19 já produz impacto na
mortalidade causada pela doença
e na ocupação de leitos nas uni-
dades de tratamento intensivo
(UTI), segundo edição extraordi-
nária do Boletim Observatório
Covid-19, da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), divulgada na quar-
ta-feira (30).

Apesar da manutenção de ní-
veis altos de transmissão da do-
ença, em um patamar estável ain-
da mais elevado que o do ano pas-
sado, os pesquisadores observa-
ram queda na incidência de mor-
tes. A razão para esse descola-
mento nas tendências, segundo o
boletim, pode ser explicada pela
vacinação dos grupos de maior
risco e exposição, como idosos,
portadores de doenças crônicas
e profissionais de saúde.

"Hoje, a cobertura vacinal den-
tro desses grupos é mais ampla
em relação ao restante da popu-
lação. Ao mesmo tempo, a circu-
lação de novas variantes do vírus
pode aumentar a sua transmissi-
bilidade sem que isso represen-

te, no entanto, um aumento no
número de casos graves com ne-
cessidade de internação", diz um
trecho do estudo, que ressalta que
a transmissão em patamares ele-
vados gera casos graves entre gru-
pos populacionais não vacinados
ou com vulnerabilidade potenci-
alizada por fatores individuais ou
sociais.

O boletim mostra que, entre
20 e 26 de junho, foi mantida
uma incidência média de 72 mil
novos casos de covid-19 por dia no
país, o que representa uma oscila-
ção de -0,2% ao dia em relação à
semana anterior. Já a mortalidade
média foi de 1,7 mil vítimas por
dia, o que corresponde a uma que-
da diária de 2,5%. Apesar da redu-
ção no número de óbitos, que che-
gou a uma média de 3 mil por dia
no pico da pandemia, a Fiocruz res-
salta que a mortalidade ainda é con-
siderada muito alta e "não permi-
te afirmar que haja qualquer con-
trole da pandemia no Brasil".

Ocupação de leitos
Sobre a internação de casos

graves da doença, os pesquisado-
res destacam que as taxas de ocu-
pação de leitos de UTI covid-19
para adultos no Sistema Único de
Saúde  (SUS), observadas no dia
28 de junho de 2021, mostram
quedas expressivas no Nordeste
e nos estados do Mato Grosso do
Sul e Mato Grosso, no Centro-
Oeste. Por outro lado, Tocantins,
Paraná e Santa Catarina são os que
apresentam situação mais preo-
cupante.

"A vacinação começa a dar si-
nais de resultados positivos de
forma mais sensível com a am-
pliação da cobertura de grupos
etários de menos de 60 anos. O
estudo verificou também que a
situação dos leitos de UTI - que
atingiu o nível máximo de sobre-
carga e colapso em meados de
março de 2021 - parece ir se con-
solidando em patamares melho-
res, ainda que em cenário de pre-
dominância de algum alerta, re-
querendo cuidados para evitar
nova piora", diz um trecho do bo-
letim.

Segundo o levantamento, oito

unidades da federação (UF) es-
tão com mais de 80% dos leitos
de UTI para covid-19 ocupados,
o que é considerado cenário de
alerta crítico. São elas: Distrito
Federal (81%), Goiás (85%),
Mato Grosso do Sul (88%), Pa-
raná (94%), Roraima (87%), Ser-
gipe (88%), Santa Catarina
(92%) e Tocantins (90%).

O grupo de UFs em alerta crí-
tico é o menor desde o boletim
de 1° de fevereiro, quando sete
estados estavam nessa situação.
No pior momento da pandemia
para a ocupação de leitos, em 15
de março, o país chegou a ter 24
estados e o DF em situação crí-
tica simultaneamente.

Apesar da melhora, a maior
parte do país continua na zona de
alerta intermediário, com entre
60% e 79% de ocupação de lei-
tos. É o caso de Amazonas (63%),
Pará (64%), Maranhão (79%),
Piauí (76%), Ceará (74%), Rio
Grande do Norte (72%), Per-
nambuco (76%), Alagoas (77%),
Bahia (75%), Minas Gerais
(75%), Espírito Santo (63%),

Rio de Janeiro (63%), São Paulo
(76%), Rio Grande do Sul
(79%), Mato Grosso (75%).

Acre (37%), Amapá (55%),
Paraíba (59%) e Rondônia (58%)
estão na zona de alerta baixo, com
menos de 60% de leitos ocupa-
dos. Entre esses estados, o Acre
é o que está há mais tempo nessa
situação, desde 10 de maio.

Medidas de prevenção
A Fiocruz alerta que as medi-

das de combate à transmissão da
doença devem continuar sendo
adotadas por estados e municí-
pios até que seja decretado o
fim da pandemia no Brasil. O
lockdown continua a ser reco-
mendado para todos os locais
com taxa de ocupação de lei-
tos de UTI maior que 85%, e
um conjunto de medidas deve ser
mantido pelos demais gestores
públicos.

A fundação explica que devem
ser combinadas medidas que re-
duzam a propagação do vírus e a
sobrecarga do sistema de saúde
com ações que garantam os in-

sumos necessários para o aten-
dimento aos pacientes e políticas
que reduzam os impactos sociais
e sanitários da pandemia, princi-
palmente para as populações e
grupos mais vulneráveis.

Os pesquisadores também
aconselham que o momento de
redução nas internações é uma
oportunidade para reorganizar
o sistema de saúde, reforçar
medidas de prevenção, pro-
mover campanhas de comuni-
cação, testar e rastrear casos
suspeitos e atender demandas re-
presadas.

"O sistema de saúde precisa
ser reorganizado para atender às
demandas relacionadas à covid-
19, sejam elas imediatas ou as
que se colocarão por um tempo,
relacionadas à covid-19 e às suas
múltiplas manifestações incapa-
citantes. Além disso, outros ca-
sos, retidos em “fila de espera”
neste ano e meio de pandemia,
precisam ser objeto de atenção
dentro desse processo de reor-
ganização do sistema de saúde".
(Agência Brasil)

Ministro inaugura radar meteorológico
em São José dos Campos

O ministro da Ciência, Tecno-
logia e Inovações, Marcos Pontes,
participou na quinta-feira, (1º) da
inauguração do Radar RMT 200
do Centro Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desastres Na-
turais (Cemaden), unidade de pes-
quisa subordinada à pasta. O radar,
desenvolvido em parceria com a
IACIT, está instalado na área doa-
da pela prefeitura de São José dos
Campos para a futura sede defini-
tiva do Cemaden na cidade.

De acordo com o ministério,
o Radar Meteorológico RMT
0200 cobre um raio de 400 qui-
lômetros (km), abrangendo o Vale
do Paraíba, litoral norte, regiões
metropolitanas de São Paulo e de
Campinas e algumas cidades do sul
fluminense e mineiro, e é capaz
de fornecer informações precisas
sobre eventos meteorológicos
severos, relevantes para melhorar
o monitoramento dessas regiões.

O RMT 0200 é um radar me-
teorológico banda S de dupla po-
larização em estado sólido. Ele
consegue fornecer, por exemplo,

dados sobre a formação das cha-
madas cumulonimbus (CB), as
nuvens densas que crescem rapi-
damente e provocam tempestades
volumosas. O radar monitora o
tamanho das gotas de água e dos
cristais de granizo existentes nes-
sas nuvens. Com essas informa-
ções, é possível prever o volume,
a localização e o momento em que
ocorrerá a precipitação.

Aliados a informações provi-
das por pluviômetros, estações
hidrológicas e sensores geotécni-
cos, além de outros instrumentos
instalados em áreas de risco, es-
ses dados servirão para que o Ce-
maden aumente a capacidade de
prevenção de desastres e emita
alertas antecipados para os locais
abrangidos pela cobertura.

O ministro lembrou os dez
anos de existência do Cemaden e
disse que o centro cumpre diver-
sos papéis importantes, entre eles
o de salvar vidas, em um cenário
de mudanças climáticas que cau-
sam diversos efeitos no planeta.
"Esse trabalho do Cemaden no

monitoramento e alertas de desas-
tres é feito de forma única, com
qualidade, técnica e ciência. Pelo
menos 70% dos cientistas do Ce-
maden são doutores nas mais di-
versas áreas”.

Pontes disse ainda que tem
planos de expandir as atividades do
Cemaden, não só com o radar, mas
com o desenvolvimento de tecno-
logias e equipamentos para resga-
te em desastres e com um acordo
internacional com a Organização
do Tratado de Proibição Comple-
ta de Testes Nucleares (CTBTO),
na Áustria. "Essa organização mo-
nitora qualquer teste de explosão
nuclear e outros eventos como
tsunamis em todo o planeta e o Ce-
maden vai ser a organização aqui
no Brasil responsável pelo geren-
ciamento de todos esses dados",
explicou.

O ministro destacou a rele-
vância da atuação do Cemaden em
um cenário de mudanças climáti-
cas no planeta, com diversos efei-
tos. “Esse trabalho do Cemaden no
monitoramento e alertas de desas-

tres é feito de forma única, com
qualidade, técnica e ciência”, dis-
se.

O diretor do Cemaden, Osval-
do Moraes, informou que a mé-
dia de pessoas que morreram por
desastres naturais no Brasil nos
últimos 10 anos diminuiu em mais
de 50%. “Isso é resultado de um
trabalho articulado com diversas
instituições. Devemos também o
sucesso do Cemaden a todas as
parcerias que temos com diferen-
tes instituições que trabalham com
gestão de risco no Brasil”.

Moraes ressaltou que a unida-
de implantou uma metodologia
inovadora para monitorar e emitir
alertas de desastres naturais, cons-
truída sobre três eixos: mapea-
mento das áreas de risco, concep-
ção de rede para observar as áreas
de risco e equipe multidisciplinar.

Ele destacou o papel relevan-
te dos recursos humanos e da equi-
pe multidisciplinar da instituição,
que nos últimos dez anos emitiu
cerca de 15 mil alertas de desas-
tres. (Agência Brasil)

A Operação Narco Brasil,
deflagrada sob coordenação do
Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública em parceria com se-
cretarias de Segurança e as polí-
cias Civil e Militar de todo o país,
contabilizou a apreensão de mais
de 535 toneladas de drogas du-
rante o mês de junho. As ações
resultaram também na prisão de
mais de 12 mil pessoas, e na
apreensão de mais de 4 mil ar-
mas e 3.970 veículos. Além dis-
so, foram confiscados “quase R$
6 milhões”, segundo os investi-
gadores.

A operação foi deflagrada no
dia 2 de junho, com ações inte-

Operação apreende
535 toneladas de
drogas em junho

gradas de prevenção, inteligên-
cia e repressão no combate ao
tráfico de drogas em todo o país,
conforme o Ministério da Justi-
ça, com a ajuda das policias Fe-
deral e Rodoviária Federal.

A parceria abrangente possi-
bilitou a realização do que o mi-
nistro Anderson Torres classifi-
ca como “a maior operação já
feita no combate ao tráfico de
drogas no Brasil”. “Sabemos que
a descapitalização do crime or-
ganizado é fundamental para o
enfraquecimento dessas fac-
ções. Esse é o objetivo da nossa
gestão”, afirmou o ministro, em
nota. (Agência Brasil)

A Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Conep)
aprovou na quinta-feira, (1º) o
início dos testes em humanos
com o imunizante ButanVac,
vacina contra a covid-19 que
está sendo desenvolvida pelo
Instituto Butantan e um consór-
cio internacional.

Segundo o Instituto Butan-
tan, para os testes serem inici-
ados, ainda falta uma aprovação
final da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
No dia 9 de junho, a Anvisa já
havia dado uma autorização
para o início desses testes.

De acordo com a Anvisa, a
pesquisa clínica da ButanVac
terá três etapas, com previsão
de participação de 6 mil volun-
tários. A autorização já dada
corresponde à fase A, da qual
participarão 418 pessoas.

Os testes iniciais com a va-
cina serão desenvolvidos pelo
Hospital das Clínicas da Uni-
versidade de São Paulo de Ri-
beirão Preto, no interior pau-
lista.

De acordo com o Instituto
Butantan, mais de 93,7 mil
pessoas se inscreveram para
os testes com a vacina.

Estudos
Para uma vacina ser aplica-

da na população, ela passa por
uma fase de estudos em labo-
ratório, uma fase pré-clínica
de testes em animais e três
etapas clínicas de testes em vo-
luntários humanos, que avaliam
a produção de anticorpos, a sua
segurança e a sua eficácia. No
caso da Butanvac, como já
existem outras vacinas sendo
aplicadas neste momento con-
tra a covid-19, o teste será um
pouco diferente, mais compa-
rativo.

“Não é um estudo clássico
de fase 1, 2 e 3, mas de com-
parabilidade de resposta imu-
ne. Com isso, você pode che-
gar aos resultados de eficácia
da vacina”, explicou o diretor
do Instituto Butantan, Dimas

Comissão de Ética em
Pesquisa aprova início
de testes com a ButanVac

Covas.
Conforme aprovação da An-

visa, as fases 1 e 2 dos ensaios
clínicos da ButanVac serão di-
vididas nas etapas A, B e C. A
etapa A vai envolver 418 volun-
tários com o objetivo de avali-
ar segurança e seleção de dose
(avaliação sobre qual será a
quantidade necessária de imu-
nizante para a vacina definiti-
va). Já as etapas B e C, que ain-
da não foram aprovadas pela
Anvisa, terão como objetivo
avaliar a resposta imune e en-
volverão mais de 5 mil volun-
tários.

Na etapa A, o grupo de pes-
soas vacinadas será comparado
a um grupo controle, ou seja,
metade dos participantes irá
receber a vacina e, a outra me-
tade, um placebo. Já nas etapas
seguintes será feita a compa-
ração entre o desempenho da
ButanVac e outras vacinas que
já estão em uso.

Poderão participar dos tes-
tes pessoas com idades acima
de 18 anos. Nesses testes po-
derão fazer parte, inclusive,
adultos já vacinados ou que já
tiveram covid-19.

ButanVac
A tecnologia da ButanVac

utiliza o vírus da Doença de
Newcastle geneticamente mo-
dificado. O vetor viral contém
a proteína Spike do coronaví-
rus de forma íntegra.

A Doença de Newcastle é
uma infecção que afeta aves e,
por isso, o vírus se desenvolve
bem em ovos embrionados. O
vírus da doença de Newcastle
não causa sintomas em seres
humanos. Ele é inativado para
a formulação da vacina, facili-
tando sua estabilidade e dei-
xando o imunizante ainda mais
seguro.

A vantagem dessa vacina é
que toda sua produção será fei-
ta de forma local, sem neces-
sidade de importação de insu-
mo farmacêutico ativo (IFA).
(Agência Brasil)

Senado aprova novas medidas
contra violência doméstica

O Senado aprovou na quinta-
feira, (1º) um projeto de lei (PL)
que traz alterações na Lei Maria
da Penha, cria o tipo penal “vio-
lência psicológica contra a mu-
lher” e o programa Sinal Verme-
lho, dentre outras mudanças com
vistas a proteger as vítimas de
violência doméstica. O projeto
segue para sanção presidencial.

O texto cria o tipo penal de
violência psicológica contra a
mulher. O crime se se carac-
teriza quando o agressor cau-
sar dano emocional à mulher,
de tal forma que a prejudique
e perturbe seu pleno desenvol-
vimento ou que vise a degra-
dar ou a controlar suas ações,
comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação,
manipulação,  isolamento,
chantagem, ridicularização, li-

mitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que cause
prejuízo à sua saúde psicológi-
ca e autodeterminação.

O projeto também altera a
Lei Maria da Penha para deter-
minar que o agressor será tam-
bém afastado imediatamente
do lar, domicílio ou local de
convivência com a ofendida se
for verificado o risco da exis-
tência de violência psicológi-
ca. Atualmente, nos termos
dessa lei, esse afastamento
ocorre quando há risco pre-
sente ou iminente à vida à in-
tegridade física da mulher em
situação de violência domés-
tica e familiar , ou de seus de-
pendentes. Além disso, cria
um tipo penal de lesão corpo-
ral cometida contra a mulher
por razões da condição do sexo
feminino.

Sinal Vermelho Contra a
Violência Doméstica

O projeto traz uma outra par-
ticularidade, que é a criação de
um símbolo possível de identi-
ficar prontamente uma situação
de perigo vivida por uma mulher.
Trata-se de um “X”, preferenci-
almente na cor vermelha, que
será facilmente identificável
como o sinal de que a mulher
está em situação de perigo.

Segundo a relatora, Rose de
Freitas (MDB-ES), a medida já
vem sendo conduzida por enti-
dades como o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e a Associ-
ação dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB), através da assinatu-
ra de convênios e protocolos.
“[essas entidades] estabeleceram
parcerias com redes de farmá-
cias, drogarias e outros tipos de
lojas comerciais, a fim de capa-

citar atendentes para identificar
o pedido de socorro de vítimas
expresso na forma de um X de-
senhado nas próprias mãos
dela”, explicou Rose de Freitas
em seu relatório.

“É que, muitas vezes, a mu-
lher vive em tamanho estado de
opressão e medo, sendo tão
constantemente vigiada, que
não tem liberdade sequer para
acionar a polícia ou outros ór-
gãos de atendimento à vítima”,
acrescentou. Segundo a relato-
ra, a medida ainda tem o desa-
fio da realização de uma cam-
panha que torne o símbolo fa-
miliar à vítima, para que lhe
ocorra usá-lo em situações de
urgência, e facilmente reco-
nhecido como um alerta para
aqueles que deverão perceber
seu significado e tomar provi-
dências. (Agência Brasil)

Brasil cria 280,6 mil postos de
trabalho formal em maio

O número de trabalhadores
contratados com carteira assina-
da em maio deste ano foi maior
que o total de demitidos do mer-
cado formal de trabalho. Segun-
do o Ministério da Economia,
houve, no período, 1.548.715
admissões e 1.268.049 desliga-
mentos.

Os dados constam do Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Novo Caged), cuja
atualização mensal o ministério
divulgou na quinta-feira, (1º), em
Brasília.

Com o saldo mensal de

280.666 postos de trabalho du-
rante o mês de maio, o estoque
nacional de empregos formais
(total de vínculos celetistas ati-
vos) chegou a 40.596.340, com
uma variação positiva de 0,7%
em comparação aos 40.315.674
registrados em abril, após o ajuste
divulgado hoje (em março, eram
40.199.922).

Entre os setores de atividade
econômica que registraram me-
lhores resultados quanto ao nível
de emprego estão o de serviços
(110.956 postos de trabalho aber-
tos principalmente em atividades

ligadas às áreas de informação,
comunicação e atividades finan-
ceiras, imobiliárias, profissio-
nais e administrativas); comércio
e reparação de veículos automo-
tores e motocicletas (60.480
postos), indústria geral (44.146
postos); agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e aqui-
cultura (42.526 postos) e cons-
trução (22.611 postos).

Saldo positivo
As cinco regiões brasileiras

apresentaram saldo positivo. No
Sudeste, o mês de maio terminou

com um saldo de 161.767 pos-
tos. O Nordeste, com 37.266 va-
gas, seguido pelas regiões Sul
(36.929); Centro-Oeste (26.926
postos) e Norte (17.800 postos).

Considerado o período de
janeiro a maio,  houve
7.971.258 admissões e
6.737.886 desligamentos, o
que representa um saldo total
de 1.233.372 empregos for-
mais para os cinco primeiros
meses do ano. Em abril, este
saldo era de 957.889 postos
de trabalho formal. (Agência
Brasil)


