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Pequenos negócios respondem por
72% dos empregos gerados no país
Os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo de
2.094.812 empregos com carteira assinada, o que significa
71,8% das vagas criadas no
país. Número quase três vezes
superior ao das médias e grandes que contrataram, entre julho de 2020 e julho de 2021,
717.029 trabalhadores, segundo levantamento do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.
Apenas em junho de 2021,
as micro e pequenas empresas
(MPE) apresentaram 871.197
admissões contra 654.801 desligamentos, resultando em um
saldo positivo de 216.396 empregos gerados. Esse montante equivale a 70% do total de

Governo de SP amplia Vale Gás
para mais de 2 milhões de pessoas
Página 2

Queiroga pede que brasileiros se
imunizem com a segunda dose
Página 4

Previsão do Tempo
Quarta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulosidade.

Manhã

Tarde

18º C
11º C
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As vendas de automóveis novos
registraram queda de 8,4% em julho na comparação com o mesmo
mês de 2020. Segundo balanço divulgado na terça-feira (3) pela Federação Nacional da Distribuição

de Veículos Automotores (Fenabrave), foram emplacados em julho
123,6 mil automóveis, enquanto em
julho do ano passado as vendas chegaram a 134,9 mil unidades.
O resultado foi o pior para

Turismo
Compra: 5,15
Venda:
5,35

EURO
Compra: 6,17
Venda:
6,17

cida como P1) no país, o secretário enfatizou que a Delta já foi
identificada em 23 casos de covid-19 no município entre 5 e 27
de julho.
Segundo Aparecido, apesar
de os dados disponíveis sobre a
transmissibilidade ou gravidade da
variante Delta ainda serem limitados com relação às outras variantes, as modelagens feitas até o
momento pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Página 2

PEC dos precatórios prevê
parcelamento de dívidas
acima de R$ 66 mi

um mês de julho desde 2005, de
acordo com a Fenabrave. Segundo a entidade, a falta de carros nas
concessionárias é devido aos problemas de desabastecimento de
peças e componentes. Página 3
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Martine Grael e Kahena
Kunze são bicampeãs
olímpicas na classe 49er FX
A dupla brasileira Martine
Grael e Kahena Kunze conquistou o bicampeonato olímpico da classe 49er FX da vela
no início da madrugada de terça-feira (3) na Marina de
Enoshima. A confirmação do
ouro na Olimpíada de Tóquio
(Japão), com 76 pontos perdidos, veio com a terceira colocação na regata da medalha.
A dupla da Alemanha Tina
Lutz e Susann Beucke fechou
a prova desta terça na quinta
colocação, e ficou com a medalha de prata, com 83 pontos
perdidos.
Página 6

Alison dos Santos
conquista o bronze nos
Jogos de Tóquio

Noite
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DÓLAR

O Secretário Municipal de
Saúde da capital paulista Edson
Aparecido disse na terça-feira, (3) que a cidade continua
intensificando as ações de
prevenção contra a covid-19,
principalmente no momento
em que há variantes de preocupação em circulação como
a variante Delta, identificada
inicialmente na Índia. Apesar de
destacar a prevalência da variante Gama (anteriormente conhe-

Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
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Prefeitura de São Paulo
mostra preocupação com
variante Delta

Endurance 6h KGV:
Maverick Kart Team sobe
no pódio novamente
O pódio conquistado no
Endurance 6 Horas KGV no
último fim de semana (31),
não retrata fielmente o potencial e a velocidade do Maverick Kart Team. O quinto posto foi pouco para o time que
não cometeu nenhum erro em
sua estratégia, tampouco na
pista pelos seus pilotos, que
largaram entre os primeiros e
ainda foram autores das duas
voltas mais rápidas entre as 60
equipes da prova. No entanto,
a consistência de bons resul-

O paulista Alison Brendom
Alves dos Santos conseguiu na
madrugada de terça-feira (3), no
horário de Brasília, a primeira
medalha do Brasil no atletismo
nos Jogos Olímpicos de Tóquio,
a primeira na história dos 400 m
com barreiras e a 18ª da modalidade em todos os tempos. Ele
garantiu o bronze ao completar a
prova em 46.72 e conseguir pela
sexta vez o recorde sul-americano nesta temporada. Página 6
Alison dos Santos disputa
prova histórica

tados já coloca a equipe
como uma das grandes do
kartismo amador.
“Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, acho
que foi uma das melhores
performances da nossa equipe. Terminamos com a sensação de dever cumprido. Só
tivemos um pouco de falta de
sorte com alguns karts. Estamos evoluindo cada vez mais,
mas sempre fica a possibilidade de melhora, o objetivo
é melhorar sempre. Página 6

Brasil vence o Japão
e está na semifinal
Foto/Divulgação

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a realização de pesquisas clínicas
para avaliar a eficácia de
um medicamento para o
tratamento de pneu monia
associada à covid-19, o leronlimabe.
O estudo será conduzido pelo Hospital Albert
Einstein. O procedimento
aprovado será da chamada
Fase 3, voltada para avaliar a eficácia e segurança
de pacientes com pneumonia, mas que não estão
com suporte de ventilação
mecânica ou que foram intubados.
Os testes usarão o método chamado “duplocego” controlado com
placebo, em que uma parte dos voluntários receberá o medicamento e a
outra, não, para comparar
os resultados de cada um
dos grupos.
O leronlimabe atua
como inibidor, bloqueando a infecção das células.
Segundo a Anvisa, caso tenha sua eficácia comprovada, o medicamento pode
ajudar pessoas com quadros moderados de pneumonia causados pela covid-19.
O desenvolvimento do
medicamento e o teste são
de responsabilidade da
empresa estadunidense
CytoDyn. No Brasil, a empresa é representada pela
Biomm. (Agencia Brasl)

Vendas de automóveis têm
queda de 8,4% em julho
comparado a 2020

Foto/ Júlio César Guimarães/COB

Anvisa
autoriza
testes de
medicamento
para
pneumonia
associada
à covid

empregos no território nacional. Já as médias e grandes
empresas (MGE) fizeram
663.993 admissões contra
596.048 desligamentos, com
saldo positivo de 67.945 empregos, o que equivale a 21,9%
do total gerado no país.
Ainda de acordo com
Sebrae, o segmento de serviços, um dos mais afetados pela
pandemia de covid-19, foi o
que mais gerou empregos. Em
junho, essas empresas criaram
87,2 mil novas vagas, seguidas
pelas do comércio com 63,2 mil,
indústria da transformação com
30,9 mil, construção civil com
26,4 mil e agropecuária com 5,9
mil. Todos os setores das MPE
apresentaram resultado positivo,
diferentemente do que ocorreu
nas MGE, que fecharam cerca
de 6 mil vagas na construção civil. (Agencia Brasil)

Leal foi o maior pontuador do Brasil
O Brasil está na semifinal dos
Jogos Olímpicos de Tóquio. A seleção masculina de vôlei, comandada pelo técnico Renan, bateu o
Japão na madrugada de terça-feira
(3), no Horário de Brasília), por 3
sets a 0 (25/20, 25/22 e 25/20) e

garantiu a classificação para a
próxima fase. O resultado eliminou os donos da casa na partida
disputada na Ariake Arena.
Na semifinal, o time verde e
amarelo terá o Comitê Olímpico
Russo como adversário. Página 6
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Governo de SP amplia Vale Gás
para mais de 2 milhões de pessoas
SP: 445 pessoas vão para o
fim da fila por recusar marca
de vacina
A prefeitura de São Paulo
registrou 445 recusas da vacina contra o coronavírus até a
manhã de terça-feira, (3). Elas
assinaram um termo porque
não aceitaram a marca de imunizante disponível no momento e, por isso, passaram para o
fim da fila da vacinação.
A medida, adotada para coibir a escolha da marca de vacina, entrou em vigor na última
terça-feira (27) da semana passada, a partir de uma lei aprovada pela Câmara Municipal e
sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes.
Assim, quem recusar a imunização ao ser informado sobre o fabricante da vacina só
terá novamente a oportunidade

de receber a dose quando todo
o cronograma municipal de vacinação for concluído.
São abertas exceções apenas para gestantes e puérperas
[que tiveram filhos recentemente] e para aqueles que tiverem comorbidade comprovada
por recomendação médica.
A Secretaria Municipal de
Saúde informou que as equipes
buscam acolher e orientar as
pessoas que tentam recusar a
vacina, de modo a mostrar a
importância da imunização.
Na abordagem, são explicados os riscos de não se vacinar e que a eficácia de todas
as marcas de imunizante usadas na campanha é semelhante. (Agência Brasil)
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CÂMARA (São Paulo)
Dentista e agora vereador Marcelo Messias (MDB) vai atuar
pra que a saúde bucal da população carente começe a ser cuidada
com a importância que merece
.
PREFEITURA (São Paulo)
79º dia no cargo, Ricardo Nunes (MDB) segue fazendo as
suas partes - enquanto cristão e católico - inclusive defendendo a
memória do falecido Bruno Covas
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Nas projeções do MDB, o partido pode aumentar muito a bancada na ALESP em 2023, inclusive com a boa possibilidade da
eleição do jovem Ricardinho Nunes
.
GOVERNO (São Paulo)
João Doria (fundador do PSDB ‘liberal de centro’) segue fechando alianças e os votos - nos Estados - que precisa pra ganhar
as prévias Presidenciais pra 2022
.
CONGRESSO
CPI (Covid 19): ‘reverendo’ Amilton Gomes de Paula (caso
das tentativas de vender a vacina AstraZeneca) não só chorou como
confessou que tava mentindo ...
.
(Brasil)
... sobre ações da sua ONG, cujo nome fantasia é Embaixada
Humanitária Mundial pela Paz. Prejudicou a já prejudicada imagem dos verdadeiramente cristãos
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro vai ou não participar de ato - na avenida Paulista em São Paulo - por voto com impressão, com direito a ser
auditado ? Esta é a pergunta da hora
.
PARTIDOS (Brasil)
Não são poucos os partidos que tão de olho na filiação do
vice-Presidente, o general Mourão. Será só pra 2022, ou apostam num Impedimento de Bolsonaro ?
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Defesa de Bolsonaro e do vice Mourão não enxergam possibilidade da chapa de 2018 ser cassada por acusações de disparos
de fake news pelas redes sociais
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996, o site - cesarneto.com - foi se tornando referência da liberdade possível. Twitter @cesarnetoreal - Email
cesar@cesarneto.com
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O Governador João Doria
anunciou na terça-feira (3) a
ampliação do programa Vale
Gás, passando a beneficiar
426,9 mil famílias em todo o
Estado, o que corresponde a
mais de 2 milhões de pessoas.
O investimento total na ação de
segurança alimentar é de R$
128 milhões.
Vale Gás: entenda como
funciona e quem é elegível ao
benefício
“Isso é um fato inédito no
Estado de São Paulo. O Vale Gás
agora vai atender dois milhões
de pessoas que perderam o emprego, que não tem renda. É um
programa social de grande importância na vida dessas famílias vulneráveis, que estão garantindo o alimento graças à solidariedade de muitas pessoas,
mas que precisam do gás para

cozinhar”, afirmou Doria.
O benefício de R$ 300, pago
em 3 parcelas bimensais de R$
100, está garantindo a compra de
botijões de gás de cozinha (GLP
13kg) para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza (renda mensal per capita de
até R$ 178), e que estejam inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família). No lançamento, o
programa priorizava as famílias
que residiam em comunidades e
favelas, locais de pouca infraestrutura e de alto risco.
Com a ampliação do programa, todas as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade terão acesso ao voucher
para o saque direto nos caixas
eletrônicos do Banco do Brasil
ou 24 horas. A primeira parcela
começou a ser paga no dia 20 de
julho e já está disponível para os
novos beneficiários. As próxi-

mas parcelas serão pagas em setembro e novembro, respectivamente. Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o
site oficial do programa Bolsa
do
Povo
(www.bolsadopovo.sp.gov.br) e
fazer a consulta utilizando o número NIS da família.
Para o cálculo de beneficiários do Vale Gás, o Governo levou em consideração a média de
integrantes por família na faixa
mais vulnerável da população.
De acordo com o estudo “Fecundidade e Dinâmica da População Brasileira”, elaborado pelo
Fundo de População das Nações
Unidas (UNFPA), as mulheres
que integram os 20% mais pobres da população têm uma taxa
de fecundidade de 2,9 filhos.
“Esse programa é de tanta
importância para o combate à
fome, que garante aos 645 mu-

nicípios paulistas a possibilidade de contemplar seus vulneráveis”, declarou a Secretária de
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes.
Central de Atendimento
Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar gratuitamente para
a Central de Atendimento Bolsa
do Povo: 0800 7979 800. O programa também disponibiliza o
assistente virtual do Bolsa do
Povo via Whatsapp, pelo número (11) 98714-2645, para orientações aos usuários.
IMPORTANTE: O Governo
do Estado de SP não liga ou envia mensagens de texto para solicitar informações de dados
pessoais e nem para ativação de
links de participação e/ou acesso a programas e serviços públicos oferecidos aos cidadãos.

Estado anuncia Praça da Cidadania
em seis cidades da Grande SP e litoral
O Governador João Doria
assinou na terça-feira (3) convênio para a implantação da Praça da Cidadania em seis municípios da Região Metropolitana de
São Paulo e litoral, entre eles,
Carapicuíba, Cubatão, Itapevi,
Itaquaquecetuba, Osasco e Santos. A iniciativa já está presente
em Santo André, Guarulhos e na
capital, em Paraisópolis.
“Um programa muito importante não apenas por ser uma área
de lazer, mas também como uma
área para formação da cidadania.
Traz a qualificação profissional
para permitir que essas pessoas,
ao serem qualificadas, possam
ter a oportunidade de emprego”,
disse Doria.
Com soluções integradas nas

áreas de educação, economia e
ecologia, as Praças tem como
objetivo promover a cidadania e
a inclusão social em espaços de
extrema vulnerabilidade. O programa oferece mais de 20 cursos profissionalizantes em seis
áreas do conhecimento: beleza
e bem-estar, moda e arte, gastronomia, informática, construção
civil e administração.
Os cursos desenvolvidos
pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Centro
Paula Souza, são voltados para
a geração de renda e ao desenvolvimento da economia local.
No local, também são ofertados serviços do Centro de Integração e Cidadania (CIC), da
Secretaria da Justiça e Cidada-

nia, para emissão de segunda via
de documentos.
O programa ainda contempla
a melhoria das condições urbanas do território com a implantação de áreas voltadas para o
esporte, lazer e convivência. Nas
Praças Públicas, são estimuladas
a prática de atividades culturais,
esportivas e artísticas para uma
melhor qualidade de vida e incremento da participação comunitária e integração da população
residente naquela comunidade.
O espaço destinado ao lazer,
esportes e convivência poderá
contar, dependendo de cada projeto, com academia ao ar livre,
pista de caminhada e corrida,
quadra poliesportiva, quadra de
futebol society, quadra de bas-

quete de rua (3×3), área de jogos, parquinho infantil, arena ao
ar livre, jardim de chuva e horta
comunitária.
Para a realização da Praça, o
município deve disponibilizar
um terreno e providenciar a
aprovação legal dos trâmites para
instalação do projeto, além de
coordenar a mobilização junto à
comunidade para adesão à iniciativa. A gestão, manutenção e
zeladoria dos espaços públicos
após a implantação cabe também
à municipalidade.
Para desenvolvimento da
ação nos municípios de Cubatão
e Itaquaquecetuba, o Governo
contou com o apoio, respectivamente, das empresas Ecovias e
Ecopistas.

Estudantes da rede estadual retornam
presencialmente para as aulas do 2º semestre
As aulas do 2º semestre retornaram na segunda-feira (2)
para 3,5 milhões de estudantes
da rede estadual. Destes, 97%,
que estudam em municípios
onde há autorização, podem
comparecer presencialmente
nas escolas estaduais. Na manhã de terça-feira, o secretário
estadual da Educação, Rossieli
Soares, acompanhou a volta na
Escola Estadual Dom Agnelo
Cardeal Rossi, na capital.
A nova fase é marcada pela
ampliação da capacidade de
atendimento das escolas, tendo
como base as recomendações da
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Assim, as unidades passarão a atender os estudantes de forma presencial de acordo com sua
capacidade física, e não mais apenas seguindo a porcentagem de
ocupação indicada no Plano SP, respeitando o distanciamento mínimo
de 1 metro entre as pessoas.
“Temos escolas que terão
100% dos alunos nesse retorno,
e outras escolas que estarão num

percentual abaixo, pois o limite
físico da escola não possibilita
que esse percentual seja maior”,
explicou Rossieli Soares.
Apesar dos esforços e diálogo da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP),
68 municípios ainda têm decretos que impedem o retorno presencial até o dia 6 de agosto. Por
isso, cerca de 91 mil estudantes
em 194 escolas (4% da rede)
ainda não poderão retornar às
aulas presenciais. Estes alunos
seguem acompanhando as aulas
pelo Centro de Mídias de SP. O
ano letivo se encerra em 23 de
dezembro para toda a rede.
Para garantir a segurança e
ampliação do retorno às aulas
presenciais, bem como a viabilização do ensino mediado por
tecnologia no contexto da pandemia, a Seduc-SP realizou uma
série de investimentos, como o
Conecta Educação, Programa
Dinheiro Direto na Escola
(PDDE-SP) e também em itens
de segurança e higiene.

“Aqui no governo do Estado
a gente tem visto um grande
empenho para achar saídas e entrar em caminhos melhores dentro da educação, vamos seguindo em frente com mais investimento, com mais infraestrutura,
com mais escolas em tempo integral garantindo um retorno seguro no Estado”, afirmou Lucas
Gomes Chen, presidente da
União Municipal dos Estudantes
Secundaristas de São Paulo
(UMES), que também acompanhou o retorno junto ao secretário estadual.
No Conecta Educação foram
R$ 1,5 bilhão investido para renovar o parque tecnológico das
escolas com desktops, notebooks, tablets, chips de internet,
TVs, plataformas de carregamento móvel e outros itens. Já
o PDDE-SP é um programa guarda-chuva, que, a partir de eixos,
permite às escolas realizar compras e investimentos específicos
de maneira rápida e adequada às
suas realidades. Mais de 1,5 bi-

lhão já foi enviado às escolas
estaduais até o momento.
O uso de máscaras continua
obrigatório dentro das escolas e
também durante o percurso de
ida e volta. Ao adentrarem nas
unidades, todas as pessoas terão
a temperatura aferida e, caso esteja acima de 37,5 graus, será
orientado o retorno para casa. Os
protocolos também incluem higienização frequente das mãos
com água e sabão ou álcool em
gel 70% e dos ambientes e ambientes arejados com portas e
janelas abertas.
Todos os estudantes que não
possuam atestado de comorbidade serão orientados a frequentar presencialmente a escola.
Caso o estudante/família opte
em permanecer apenas com as
aulas remotas pelo Centro de
Mídias SP e outras atividades
propostas pelas escolas, o responsável legal deverá comunicar
por escrito a unidade e se comprometer a manter a frequência
digital do aluno.

Prefeitura de São Paulo mostra
preocupação com variante Delta
O Secretário Municipal de
Saúde da capital paulista Edson
Aparecido disse na terça-feira,
(3) que a cidade continua intensificando as ações de prevenção
contra a covid-19, principalmente
no momento em que há variantes
de preocupação em circulação
como a variante Delta, identificada inicialmente na Índia. Apesar de destacar a prevalência da
variante Gama (anteriormente
conhecida como P1) no país, o
secretário enfatizou que a Delta
já foi identificada em 23 casos
de covid-19 no município entre
5 e 27 de julho.
Segundo Aparecido, apesar de
os dados disponíveis sobre a
transmissibilidade ou gravidade
da variante Delta ainda serem limitados com relação às outras
variantes, as modelagens feitas
até o momento pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) sugerem taxa de crescimento maior
do que as outras variantes circulantes na Índia, o que automaticamente sugere maior potencial
de transmissão.
“Em função de todo esse quadro, a Secretaria intensificou as
ações e continua reforçando as

recomendações de uso correto da
máscara, distanciamento social,
higienização das mãos e evitar
aglomerações. Caso apresente
algum sintoma de síndrome gripal, procurar uma unidade de saúde e investigar qualquer caso suspeito por meio de exames clínicos e laboratoriais. Além disso,
os casos devem ficar em isolamento por dez dias e seus contatos próximos fazer quarentena
por 14 dias”, disse.
De acordo com o secretário,
todos os que tiverem sinais de
contaminação e os que tiveram
contato com essas pessoas receberão máscaras N95. Segundo
ele, as barreiras sanitárias em terminais rodoviários, de carga e
aeroportos continuam. “Vamos
distribuir em toda a rede 500 mil
máscaras para a contenção da disseminação da variante. Os casos
leves e moderados são atendidos
e acompanhados pela atenção básica com monitoramento por 14
dias, com avaliação clínica e de
oximetria”, explicou Aparecido.
Segundo Aparecido, não há
evidências de aumento de casos
de covid-19 entre crianças e adolescentes, motivo pelo qual não

há previsão de implantação de
novos leitos pediátricos nas unidades de internação da cidade.
“Nós tínhamos 118 leitos pediátricos antes da pandemia e continua esse número, além de outros
dez no Hospital de São Miguel e
dez de UTI neo-natal em Itaquera. No momento, não temos nenhuma criança ou adolescente
com covid internada”.
O secretário ressaltou ainda
que a cidade continua registrando queda nas internações e nas
mortes, mas ainda há estabilidade no número de casos. “A transmissibilidade, que registra aumento de pouco mais de 1%,
pode ser fruto da circulação da
variante Delta e do momento sazonal com baixas temperaturas,
no qual é comum o avanço de casos de síndrome gripal. Por isso
é preciso ficarmos atentos, para
termos uma transição segura até
o final da vacinação total”.
Segundo o prefeito de São
Paulo, Ricardo Nunes, a cidade
registra uma grande adesão à vacina, com a imunização em torno de 83,8% do público alvo
com a primeira dose. “Agradeço
a grande adesão da população de

São Paulo. Por conta disso, podemos anunciar a ampliação dos
alunos nas escolas e iniciar uma
cautelosa retomada da economia,
fundamental para combater a desigualdade social”, afirmou.
Nunes anunciou ainda a antecipação da vacinação de pessoas
com 25 anos para a próxima sexta-feira (6) . Na quinta-feira (5)
será a vez dos munícipes com 26
anos e os de 27 podem se vacinar nesta quarta-feira, (4). No sábado (7), aqueles que precisarem
tomar a segunda dose, podem ir
aos postos de vacinação.
Para receber a vacina, é obrigatório apresentar comprovante
de residência na capital e um documento de identificação. Pelo
Filômetro, é possível acompanhar a situação de espera nos postos de vacinação contra a covid19 que estão em funcionamento
na cidade.
Nunes informou ainda que a
capital paulista está com 41%
dos leitos de UTI voltados para
pacientes com covid-19 ocupados, enquanto 25% dos leitos de
enfermaria voltados para pacientes com covid-19 estão ocupados. (Agência Brasil)
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Trabalho remoto gerou economia
de R$ 1,4 bi no Executivo federal
O trabalho remoto dos servidores públicos federais durante a pandemia da covid-19 gerou
economia de R$ 1,419 bilhão,
divulgou na terça-feira (3) a
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia. O levantamento
considerou a redução de gastos de custeio (manutenção da
máquina pública) de março de
2020 a junho de 2021.
Ao todo, foram analisados
cinco tipos de despesas: diárias; passagens e locomoção;
energia elétrica; água e esgoto;
e cópias e reprodução de documentos. De acordo com o Ministério da Economia, cerca de
190 mil servidores públicos federais continuam trabalhando de
forma remota, o equivalente a
32% do total.
A digitalização dos serviços

públicos contribuiu para a manutenção do trabalho remoto. Atualmente, o Portal Gov.br oferece 4.648 serviços, dos quais
3.284 (70,7%) são completamente digitalizados, dispensando a necessidade de o cidadão
sair de casa. Outros 647 serviços (13,9%) são parcialmente
digitalizados, requerendo o envio de documentos físicos ou a
ida a alguma unidade de atendimento em alguma etapa, e 717
(15,4%) não são digitais, apenas
iniciados pelo portal e executados fisicamente.
Segundo o levantamento, o
maior volume de economia foi
registrado com passagens e despesas com locomoção, com R$
512,6 milhões que deixaram de
ser gastos desde o início da pandemia. Em seguida vêm os gastos com diárias em viagens (R$
450,2 milhões); energia elétri-

ca (R$ 392,9 milhões); cópias e
reproduções de documentos
(R$ 57,7 milhões); e serviços
de água e esgoto (R$ 5,9 milhões). Todos os valores foram
atualizados pela inflação do período considerando o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Programa permanente
Por meio do Programa de
Gestão (PG), o Ministério da
Economia pretende transformar
o teletrabalho permanente em
alguns órgãos, incentivando os
órgãos federais a adotar o trabalho remoto em atividades em que
a presença física dos servidores
não seja essencial. Até o momento, nove órgãos federais completaram o processo de adesão.
Entre os ministérios, as pastas da Economia, da Cidadania,
do Desenvolvimento Regional

aderiram ao teletrabalho permanente. Completam a lista a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq); a Controladoria-Geral
da União (CGU); a AdvocaciaGeral da União (AGU); o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e a Escola
Nacional de Administração Pública (Enap).
Segundo o Ministério da
Economia, o Programa de Gestão representa uma mudança de
cultura, ao substituir controle de
frequência por controle de produtividade, com metas, prazos e
tarefas definidas, o que contribui para aprimorar a qualidade do
serviço público. As regras para
o teletrabalho no Poder Executivo estão regulamentadas pela
Instrução Normativa 65, de julho de 2020. (Agencia Brasil)

Vendas de automóveis têm queda de
8,4% em julho comparado a 2020
As vendas de automóveis
novos registraram queda de
8,4% em julho na comparação
com o mesmo mês de 2020.
Segundo balanço divulgado na
terça-feira (3) pela Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram emplacados em julho
123,6 mil automóveis, enquanto em julho do ano passado as
vendas chegaram a 134,9 mil
unidades.
O resultado foi o pior para
um mês de julho desde 2005, de
acordo com a Fenabrave. Segundo a entidade, a falta de carros
nas concessionárias é devido aos
problemas de desabastecimento
de peças e componentes.
No acumulado dos primeiros sete meses do ano, no entanto, as vendas de automóveis con-

tinuam em alta na comparação
com 2020, registrando crescimento de 20,2% e emplacamento de 927,7 mil unidades.
Veículos
As vendas de veículos novos,
incluindo carros, motos, ônibus,
caminhões e veículos comerciais
leves, registraram alta de 10,9%
em julho em relação ao mesmo
mês de 2020, com o emplacamento de 309,4 mil unidades. No acumulado de janeiro a julho, a alta é
de 33,7% em comparação com os
primeiros sete meses do ano passado, com a comercialização de 2
milhões de unidades.
Motos
As vendas de motos registraram alta de 32% em julho em
relação ao mesmo mês de 2020,

com o emplacamento de 112,6
mil unidades. No acumulado dos
primeiros sete meses do ano, o
segmento de duas rodas tem
crescimento de 44,6% com o
emplacamento de 629,9 mil
motocicletas.
“O resultado do mês de julho só não foi melhor pela falta
de produtos. Mas notamos que a
demanda permanece alta e os
emplacamentos de motocicletas
continuam em plena recuperação, já que elas estão consolidadas como veículos de transporte de pessoas e cargas expressas”, ressaltou o presidente
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.
Caminhões
As vendas de caminhões tiveram crescimento de 20,8%, com

a comercialização de 11,4 mil
unidades em julho. No acumulado de janeiro a julho, a alta chega
a 47,6% na comparação com o
mesmo período de 2020, com as
vendas de 69,5 mil unidades.
Previsões
A projeção da Fenabrave é de
que as vendas de automóveis neste ano cresçam 10,9%, com a
comercialização de 1,7 milhão
de unidades. A estimativa está
abaixo da previsão feita no início do ano de que as vendas de
carros cresceriam 15,4% neste
ano em relação a 2020.
Para os caminhões é esperado pela federação uma alta de
30,5% nas vendas neste ano e
para as motos um crescimento
de 16,2% em relação a 2020.
(Agencia Brasil)

Produção industrial tem
variação nula em junho
Após crescer 1,4% em
maio, a produção industrial teve
variação nula em junho. Apesar
da estabilidade, três das quatro
grandes categorias econômicas
e a maior parte (14) das 26 atividades investigadas pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM)
registraram recuo na produção.
No acumulado do primeiro semestre, a produção avançou
12,9%. Os dados foram divulgados na terça-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O gerente da pesquisa, André
Macedo, destacou que em maio,
após três meses de queda, houve uma volta ao campo positivo
e a indústria igualou o patamar
de antes da pandemia. No entanto, esse resultado não superou as
perdas anteriores. “Com essa
variação nula em junho, o setor
permanece no patamar pré-crise, mas no resultado desse mês
observa-se uma predominância
de taxas negativas entre as atividades industriais”, afirmou.
Para o pesquisador, os efeitos da pandemia de covid-19, tanto no processo de produção
como na economia, explicam o
menor dinamismo do setor. “Há,
no setor industrial, uma série de
adversidades por conta da necessidade das medidas de restrição, como a redução do ritmo
produtivo, a dificuldade de obtenção de matérias-primas e o
aumento dos custos de produção”, disse.
Macedo acrescentou que,
pelo lado da demanda, observando a economia como um todo,
a alta taxa de desemprego influencia o resultado. “Há também uma taxa de desocupação
alta, o que traz uma consequência para a massa de salários.
São fatores que não são recentes, mas ajudam a explicar esse
comportamento da produção industrial”, afirmou.
O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias
com a queda de 3,8%, foi o principal impacto negativo no mês,

voltando a cair depois de registrar resultados positivos em abril
(1,6%) e maio (0,3%). Segundo
o pesquisador, essa atividade foi
muito atingida pelos efeitos da
pandemia, uma vez que várias
montadoras estão fazendo paralisações em seus parques
produtivos. “Isso explica não
só o resultado negativo de junho, mas o movimento de perda mais importante que essa
atividade vem mostrando nesse início de 2021.”
O setor de celulose, papel e
produtos de papel foi outro impacto negativo. A produção recuou
5,3% em junho. Essa foi a terceira
queda consecutiva do setor, que
acumula no período perda de 8,4%.
“O principal produto nessa atividade é a celulose, que é uma matéria-prima. Em junho, especificamente, houve paralisação em uma
unidade produtiva desse setor, o
que explica a magnitude de perda
que esse ramo industrial teve
nesse mês”, disse.
A retração na produção do
setor de produtos alimentícios
ficou em 1,3% em junho. No
mês anterior, tinha registrado
crescimento de 2,9%. Nessa atividade, o açúcar provocou impacto significativo. “Alguns itens
importantes que têm uma característica de volatilidade muito
grande, como é o caso do açúcar, tiveram uma queda maior em
junho. Isso pode ter uma relação
mais direta com o clima mais
seco, que afeta mais a safra e o
processamento da cana-de-açúcar”, informou.
Impacto positivo
O principal impacto positivo em junho em relação a maio
(4,1%) ficou com a atividade de
produção, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Em maio, a produção da
atividade já tinha registrado alta
de 2,7%. “São duas expansões
em seguida, sobre o mês de
abril, quando a atividade teve uma
queda de 9,9%. É uma melhora
de ritmo muito calcada nos de-

rivados do petróleo, como óleo
diesel, mas não repõe a perda
recente que essa atividade teve”,
ressaltou.
O pesquisador acrescentou
que o setor está muito relacionado às consequências da pandemia. “Essa melhora recente também pode estar diretamente associada a um grau maior de flexibilização das medidas de isolamento, com maior número de
pessoas vacinadas. Então, há uma
tendência ao aumento de mobilidade e isso pode se traduzir em
efeitos positivos dentro dessa
atividade”, pontuou.
Primeiro semestre
A pesquisa indicou que a expansão de 12,9% da produção
industrial do país, no acumulado de janeiro a junho, atingiu as quatro categorias econômicas, como também em
21 das 26 atividades analisadas. Com o crescimento
de 56,9% no período, a atividade de veículos automotores, reboques e carrocerias foi a maior influência no
resultado. Máquinas e equipamentos (41,5%), metalurgia
(26,3%) e produtos minerais
não metálicos (31,3%), também
representaram impactos positivos no indicador.
“Esse avanço acontece diante de uma base de comparação
muito depreciada. No acumulado de janeiro a junho de 2020,
há a perda de 10,9%. A magnitude de crescimento de dois
dígitos está associada ao fato
de que o setor industrial, por
conta da pandemia de covid-19,
mostrou perdas importantes
naquele período.”
Comparação
Em relação a junho de 2020,
o setor industrial avançou 12%.
As principais influências foram
em veículos automotores, reboques e carrocerias (81,5%), em
metalurgia (47,7%) e em máquinas e equipamentos (52,5%). As
quatro grandes categorias eco-

nômicas também tiveram taxas
positivas. O destaque ficou com
bens de capital (54,8%) e com
bens de consumo duráveis
(31%). Mesmo com a variação
positiva, os bens intermediários
(10,8%) e os bens de consumo
semi e não duráveis (1,6%), ficaram abaixo da média da indústria.
De acordo com Macedo, em
grande parte, as taxas altas se
devem à baixa base de comparação, uma vez que, em junho do
ano passado, várias unidades produtivas do país sentiam os efeitos do isolamento social para
conter a pandemia de covid-19.
“Em 2020, a economia e o setor
industrial foram muito atingidos
pelos efeitos da pandemia. A base
de comparação baixa faz com
que, nas comparações interanuais, os resultados sejam de crescimento alto e com espalhamento das taxas positivas pelas atividades”, analisou.
Pesquisa
Conforme o IBGE, desde a
década de 1970, a PIM Brasil
produz indicadores de curto
prazo relacionados ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação.
Em maio de 2014, começou
a divulgação da nova série de índices mensais da produção industrial, elaborada após reformulação para atualizar a amostra de atividades, produtos e informantes. Foi criada uma estrutura de ponderação dos índices,
com base em estatísticas industriais mais recentes para se integrar às necessidades de implantação da Série de Contas
Nacionais - referência 2010, e
adotadas as novas classificações
de atividades e produtos usadas
pelas demais pesquisas da indústria a partir de 2007, que são a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0)
e a Lista de Produtos da Indústria (Prodlist-Indústria). (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

PEC dos precatórios
prevê parcelamento
de dívidas acima de
R$ 66 mi
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na terçafeira (3), em Brasília, que o governo prepara uma Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
para estabelecer critérios e limites de pagamento de precatórios. Os precatórios são as
dívidas contraídas pelos governos, em todas as esferas, quando são condenados em instância final pela justiça a pagar a
pessoas físicas ou jurídicas.
O esboço da PEC, segundo
Guedes, prevê, primeiro, o pagamento integral e instantâneo
das requisições de pequeno valor, dívidas até R$ 66 mil. No
outro extremo, estão o que o
ministro chamou de superprecatórios, dívidas acima de R$
66 milhões. Nesse caso, o pagamento seria parcelado com
entrada de 15%, mais nove
prestações iguais anuais.
“Não haverá calote”, destacou o ministro da Economia.
“E os mais vulneráveis serão
inteiramente preservados”,
disse. No caso dos superprecatórios, a ideia é que a nova
regra de parcelamento dê uma
previsibilidade orçamentária
para os próximos anos. Segundo Guedes, a proposta também
será trabalhada dentro do teto
dos gastos públicos.
Guedes participou na manhã de terça-feira de um seminário virtual sobre as dívidas
judiciais e o ajuste fiscal, realizado pelo jornal Poder360,
em parceria com o Instituto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).
O evento também contou com
a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Gilmar Mendes.
Na segunda-feira (2), Paulo Guedes participou de uma
reunião com outros ministros
para tratar da PEC, que também
contou com a presença dos
presidentes da Câmara, Arthur
Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O ministro da Economia disse que também já conversou com o presidente do
STF, Luiz Fux, e que é importante ter esses respaldos político e jurídico.
Fonte de recursos e limitações
A limitação de pagamento
de precatórios também deve
ser semelhante para estados e
municípios. Uma das propostas, segundo Guedes, é estabelecer um percentual anual da
receita corrente líquida do
ente federativo, em torno de
2,5%. “Dentro desse limite que
dê para pagar todas as requisições de pequeno valor e ainda
sobre espaço para pagar mais,
vamos subindo até R$ 70 mil,
R$ 100 mil, R$ 200 mil”,
exemplificou.
“Achamos que todas as sentenças menores de R$ 450 mil
serão pagas à vista, pelo menos
nos próximos anos. Isso nos dá
muito conforto”, garantiu, reafirmando que os superprecatórios já seriam parcelados automaticamente.
A novidade, segundo o ministro, é a proposta de usar programas de privatização como
moeda de pagamento. “Pode-

mos criar um fundo patrimonial para acelerar o pagamento
desses precatórios”, disse.
“Quando o ritmo de criação
de obrigações é maior que a
nossa capacidade de pagamento, temos que fazer como todos fazem, você vende o carro
para pagar uma dívida e continuar solvente”, explicou.
Para o ministro, o fundo de
precatórios permite a separação de gastos extraordinários
como esse, ajudando na manutenção do teto de gastos, e é
uma garantia de pagamento a
quem tem direito. “Se tem estatais a serem vendidas, se
existem fundos do setor privado que compram esses direitos [compram os títulos das
dívidas], que isso seja usado
para alavancar a transformação
do Estado brasileiro”, disse.
“Então, esses direitos estão muito longe de ser calote,
são um título, uma exigibilidade contra o governo. “Devo,
não nego, pagarei assim que
puder, inclusive estou criando
esse fundo para que, vendendo
as estatais, vocês possam usar
o mais rápido possível’, como
era a intenção desses grupos
que andaram acumulando essas
dívidas”, assinalou.
Uma alternativa a ser estudada, segundo o ministro da
Economia, é o leilão de precatórios, para aqueles que tiverem urgência em receber a
dívida. Nesse caso, ela é oferecida com deságio (abaixo do
valor) e, se o governo tiver alguma sobra no orçamento, uma
vez atendidas as requisições de
pequeno valor, pode fazer o
pagamento.
“Meteoro” de RS 90 bilhões
Paulo Guedes disse que o
Executivo foi atingido por um
“meteoro” com a previsão da
Justiça de gastos em torno de
R$ 90 bilhões com o pagamento de precatórios em 2022.
“Meteoro porque o número extrapolou qualquer possibilidade de previsões do nosso lado”, afirmou. “Algo que,
para ser cumprido, paralisaria
todas as outras atividades do
governo”, completou, explicando que o orçamento da
União hoje para despesas não
obrigatórias é de R$ 96 bilhões.
Segundo o ministro, nos
anos 2010, os gastos com precatórios ficavam em torno de
R$ 15 bilhões a R$ 16 bilhões.
Nos últimos três anos, esse
valor subiu para mais de R$ 40
bilhões e a previsão para o ano
que vem era chegar a R$ 57
bilhões. “O salto me surpreendeu”, disse.
“O que me preocupa é a dimensão fiscal em si. Você me
pergunta se dormimos no ponto. Possivelmente sim. O governo em alguma coisa falhou
porque nós sabíamos. Eu reclamei do ritmo de crescimento
dos precatórios, mas não havia
o que pudéssemos fazer, porque vem de instâncias as quais
não temos alcance, a não ser
conversando, que é o que estamos fazendo”, disse. (Agencia
Brasil)
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Copom inicia quinta reunião do
ano para definir juros básicos
Queiroga pede que
brasileiros se
imunizem com a
segunda dose
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu na terçafeira (3) que os brasileiros se
imunizem com a segunda dose
das vacinas, como forma de
proteção efetiva, inclusive contra o avanço da variante delta da
covid-19. Queiroga participou,
nesta terça-feira, do balanço da
ação de vacinação em massa
contra a doença, no Complexo
da Maré, zona norte do Rio de
Janeiro.
“Sistemas de saúde mais
consolidados do que o nosso,
a exemplo do inglês, não conseguiram conter a propagação
comunitária da variante delta.
Os Estados Unidos também
enfrentam o problema. Nós
estamos assistindo, e isso
acontece sobretudo com aqueles que não estão vacinados. As
nossas vacinas funcionam contra essa variante. Aproveito para
lembrar às pessoas que ainda
não tomaram a segunda dose

que voltem às unidades básicas
de saúde. Para ter a proteção,
é necessário [tomar] as duas
doses”, disse Queiroga.
O ministro participou, na
Clínica da Saúde Adib Jatene,
dentro do Complexo da Maré,
da vacinação de dois moradores. A comunidade foi alvo, nos
últimos dias, de um experimento de vacinação em massa,
com a aplicação de 33 mil doses. Na terça-feira, foi realizada na comunidade uma busca
ativa de pessoas que ainda não
tinham sido vacinadas.
Também participaram da
solenidade o ministro do Turismo, Gilson Machado, o secretário municipal de Saúde,
Daniel Soranz, a reitora da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Denise Pires de
Carvalho, e a presidente da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade.
(Agencia Brasil)

Organizações concentram
esforços para retomar turismo
de negócios no Rio
Após mais de um ano de
pandemia, organizações que
atuam na cidade do Rio de Janeiro concentram esforços
para atrair grandes eventos de
diferentes áreas e, com isso,
movimentar a economia local.
A intenção é que, com o avanço da vacinação contra a covid19, o calendário da cidade volte a ser preenchido com congressos presenciais e eventos
nacionais e internacionais.
A iniciativa é do Rio Convention & Visitors Bureau (Rio
CVB), fundação privada, sem
fins lucrativos, voltada para estimular o turismo e eventos na
capital fluminense. As parcerias
foram firmadas com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o Sindicato
de Bares e Restaurantes do Rio
de Janeiro (Sindrio), o Comitê
Olímpico Brasileiro (COB), o
Comitê Paralímpico Brasileiro
e a agência de promoção e atração de investimentos da prefeitura do Rio, a Invest.Rio.
Nas respectivas áreas, as
organizações comprometeram-se a mapear os principais
eventos e verificar a viabilidade de o Rio sediá-los. O COB
e o Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, vão selecionar as principais competições esportivas nacionais e internacionais para submeter a
candidatura da cidade, aproveitando a infraestrutura e os
principais atrativos da cidade.
Já a Invest.Rio é responsável
pela interlocução com a prefeitura e pela busca de patrocinadores que permitam a realização dos eventos.
Antes da pandemia, em
2019, mais de 300 eventos foram realizados no Rio de Janeiro, atraindo, ao todo, mais
de 1 milhão de visitantes à cidade e resultando em uma re-

ceita de R$ 1 bilhão. Os eventos confirmados para 2022 ainda estão longe dessa marca. De
acordo com o Rio CVB, tais
eventos devem gerar faturamento de cerca de R$ 300 milhões.
Somente em 2020, o número de congressos e feiras realizados no Rio caiu mais de
80%. Ao todo, foram 54 eventos realizados de forma presencial, enquanto, em 2019, foram
334.
Retomada
A prefeitura do Rio de Janeiro espera que, até setembro,
77% da população já tenham tomado a primeira dose da vacina
contra a covid-19 e 45%, recebido a segunda ou a dose única.
Se isso se confirmar, no dia 2
do próximo mês, começa um
plano de reabertura que tem
mais duas etapas, uma prevista
para 17 de outubro e a outra,
para15 de novembro.
A vacina, segundo a prefeitura, é fundamental para a retomada e servirá de passaporte
para ter acesso a certos espaços. Em 2 de setembro, na primeira fase, deverão ser liberados os eventos em locais abertos, e estádios e danceterias
poderão receber 50% do público, desde que os frequentadores tenham tomado as duas
doses. O uso de máscaras continuará sendo obrigatório.
O plano de liberação vai até
15 de novembro, na terceira
fase, quando 75% dos moradores da capital, de todas as idades, poderão ter recebido a segunda dose. A previsão é, então, liberar a população do distanciamento social e do uso de
máscaras, que serão obrigatórias apenas no transporte público e nas unidades de saúde.
(Agencia Brasil)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC) começou na terça-feira
(3), em Brasília, a quinta reunião
do ano para definir a taxa básica
de juros, a Selic, e deve repetir
os aumentos promovidos nos
últimos três encontros. Nesta
quarta-feira (4), ao fim do dia, o
Copom anunciará a decisão.
Com a alta da inflação nos
últimos meses, a previsão das
instituições financeiras é de que
a Selic deve subir de 4,25% ao
ano para 5,25% ao ano. A expectativa de alta está no boletim
Focus, pesquisa divulgada toda
semana pelo BC. Para o final de
2021, o mercado prevê que a
taxa fique em 7% ao ano.
Os membros do Copom, por
sua vez, sinalizaram na ata da última reunião que devem manter a
elevação da Selic no mesmo patamar de 0,75 ponto percentual.
Dessa forma, a Selic continua em um ciclo de alta, depois
de passar seis anos sem ser elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu
em 14,25% ao ano. Depois disso, o Copom voltou a reduzir os
juros básicos da economia até
que a taxa chegou a 6,5% ao ano,
em março de 2018.
Em julho de 2019, a Selic
voltou a ser reduzida até chegar
ao menor nível da história em
agosto de 2020, em 2% ao ano.

Começou a subir novamente em
março deste ano, quando avançou para 2,75% ao ano e, no início de maio, foi elevada para
3,5% ao ano. Em junho, subiu
para 4,25% ao ano.
Taxa Selic
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos
públicos emitidos pelo Tesouro
Nacional no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as demais taxas da economia. Ela também é o principal instrumento
do Banco Central para manter a
inflação sob controle. O BC atua
diariamente por meio de operações de mercado aberto – comprando e vendendo títulos públicos federais – para manter a taxa
de juros próxima ao valor definido na reunião.
Quando o Copom aumenta a
taxa básica de juros, a finalidade
é conter a demanda aquecida, e isso
causa reflexos nos preços porque
os juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.
Desse modo, taxas mais altas podem conter a atividade econômica. Ao reduzir a Selic, a tendência
é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao
consumo, reduzindo o controle da
inflação e estimulando a atividade
econômica.
Entretanto, as taxas de juros

do crédito não variam na mesma
proporção da Selic, pois a Selic
é apenas uma parte do custo do
crédito. Os bancos também consideram outros fatores na hora
de definir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de
inadimplência, lucro e despesas
administrativas.
O Copom reúne-se a cada 45
dias. No primeiro dia do encontro, são feitas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No
segundo dia, os membros do
Copom, formado pela diretoria
do BC, analisam as possibilidades e definem a Selic.
Seguindo orientação da área
de gestão de pessoas do BC, na
semana passada, todos os
membros do Copom foram
testados para covid-19. O diretor Bruno Serra testou positivo e, portanto, não participará das sessões presenciais.
“O diretor segue assintomático e desempenhando normalmente suas funções de maneira
remota”, informou o BC.
Inflação em alta
Para 2021, a meta de inflação que deve ser perseguida
pelo BC, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de
3,75% para este ano, com inter-

valo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é
2,25% e o superior é 5,25%.
No último Relatório de Inflação, divulgado no fim de junho pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que,
em 2021, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que é a inflação oficial
do país, fecharia o ano em
5,82% no cenário base, com
Selic em 6,25% ao ano e câmbio partindo de R$ 5,05.
Já a projeção do mercado é
de uma inflação ainda maior, fechando o ano em 6,79%, de acordo com o último boletim Focus.
É a 17ª alta consecutiva da previsão das instituições financeiras.
Em junho, a inflação desacelerou para 0,53%, depois de chegar a 0,83% em maio. Ainda assim, com o resultado, o IPCA
acumula alta de 3,77% no ano, e
8,35% nos últimos 12 meses.
Os dados de julho devem ser
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) na próxima semana, mas
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - 15 (IPCA15), que mede a prévia da inflação oficial, registrou inflação de
0,72% no mês passado, a maior
variação do IPCA-15 para um
mês de julho desde 2004
(0,93%). (Agencia Brasil)

Ministro das Comunicações diz que
privatização valorizará os Correios
“Nós temos que preservar os
Correios, valorizar os Correios”. A afirmação foi feita na terça-feira (3) pelo ministro das
Comunicações, Fábio Faria,
após inaugurar o Museu da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
O ministro explicou que
existem muitas empresas atuando hoje no Brasil, sejam nacionais ou internacionais, que “vêm,
ano a ano, buscando um market
share (quota de mercado) importante de encomendas que os
Correios, por não ter recursos
para investir e manter a sua competitividade, vai chegar um momento em que vão perder praticamente todo o seu market share de vendas e de encomendas
para essas empresas. E a gente
precisa fazer com que os Correios sejam preservados”.
O ministro anunciou que nes-

ta quarta-feira (4), às 10h, o relator do Projeto de Lei 591/210
LINK 1, que autoriza a exploração
de serviços postais pela iniciativa
privada, se reunirá com todos os
líderes de partidos para conversar
sobre os Correios. A proposta é
considerada pelos parlamentares a
privatização dos Correios.
“A gente sabe que é a última
janela que temos para preservar
os Correios e garantir o que
manda a Constituição, no Artigo
21, inciso 10, que é dever da
União a manutenção dos serviços postais. A gente só consegue fazer essa manutenção fazendo com que quem adquirir a
empresa vai ganhar o bônus, que
é a parte das encomendas, da logística, de inteligência, e ela
também vai ter que preservar os
95% dos brasileiros que recebem cartas e encomendas ao re-

dor do Brasil. Isso está garantido. Nós garantiremos, de uma
vez por todas, a universalização
das entregas dos Correios, com
esse processo”, disse Faria.
Segundo o ministro, a privatização não vai onerar o cidadão.
“No site gov.br/pelofuturodoscorreios, nós colocamos a estabilidade dos funcionários por
um período, a questão dos preços”. Faria afirmou que após oito
meses de trabalho com as consultorias, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e conversando com as bancadas partidárias, chegou-se ao modelo
atual para a empresa.
O ministro disse que sem a
privatização “nós não saberemos
o que vai acontecer daqui a três,
quatro, cinco anos se, por um acaso, todas essas empresas forem,

ano a ano, tirando a participação
de mercado dos Correios”.
Nessa hipótese, o ministro
disse que a União terá de bancar
100% os Correios, cujo custo
alcança R$ 20 bilhões por ano.
“Nem cabe no teto de gastos, e a
gente sabe que tem muitas políticas públicas que temos que
manter, como saúde, educação,
como segurança, e a gente não
tem como fazer que um custo de
R$ 20 bilhões seja arcado pela
União”.
Para o ministro das Comunicações, a privatização é a única saída para os Correios. “Eu
tenho certeza que o Congresso,
tanto a Câmara como o Senado,
que são soberanos, fará uma votação justa para os Correios, para
os funcionários, para essa empresa que dá orgulho ao Brasil”.
(Agencia Brasil)

CNJ lança ação para colher biometria
e emitir documentos a presos
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou na terça-feira (3) a Ação Nacional de Biometria e Documentação Civil de
Pessoas Presas, com o objetivo
de lidar com o grande número de
pessoas sem documentos no sistema penitenciário.
Segundo dados do Executivo, cerca de 80% das pessoas
presas não têm documentos em
seus prontuários. A iniciativa do
CNJ reuniu 150 instituições locais e nacionais em uma estrutura voltada para a emissão de

documentos e coleta de biometria dos detentos.
De acordo com o CNJ, o
projeto deve uniformizar o uso
da biometria em todo o país, evitando erros como as prisões por
engano. A ação contará com a
parceria do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para manter um
banco nacional que integrará os
dados coletados em um banco
nacional, com fluxos contínuos
para emissão de documentos.
Até setembro, 5,4 mil equipamentos biométricos serão

distribuídos às 27 unidades da
federação, segundo o CNJ. Os
kits serão destinados a varas
que realizam audiências de custódia, varas de execução penal
e a unidades de privação de liberdade, seguindo diretrizes da
resolução 306/2019. O programa prevê também o treinamento dos profissionais que
realizarão a coleta de dados e
a identificação civil.
Numa cerimônia para lançar
a iniciativa, na terça-feira (3), o
presidente do CNJ, ministro

Luiz Fux, destacou que a identificação civil é pré-requisito para
acessar diversas políticas públicas e que por isso é uma obrigação do Estado fornecer documentação a quem não possui.
“Não facilitar que essas pessoas presas se apresentem documentalmente é inviabilizar
completamente a sua reintegração social, seu acesso a programas sociais seu acesso a
tudo que se oferece a todo e
qualquer brasileiro”, disse Fux.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0006539-75.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)
a D W Info Comércio de Informática Ltda., CNPJ. 03.826.291/000160 e Eduardo Soubhie Naufal CPF. 089.716.758-96, que
Rezende Andrade Lainetti, Voit Sociedade de Advogados, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a
sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpra voluntariamente a sentença,
efetuando o pagamento da quantia de R$ 93.043,22, corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art. 513, §
2º, IV, do CPC, e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de
advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e
avaliação (art. 523 e parágrafos, do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 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 junho de 2021.

Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis Processo nº 1097750-83.2017.8.26.0100. A Dra. Edna Kyoko Kano, Juíza de Direito da 18ª
Vara Cível do Foro Central ± Comarca da Capital/SP. Faz Saber a São Bernardo 1 - Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Eucalipto
Incorporadora Ltda. CNPJ nº 07.311.451/0001-99, na pessoa de seu representante legal que por parte de Marcos Rogério Barsotti foi
ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento Ordinário, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$167.358,35 (Outubro/2 017)
referente a devolução de valores pagos relativos ao contrato para aquisição do imóvel residencial Unidade nº 15 do Condomínio Aromaz.
Estando as rés em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na
inicial caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1012144-82.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, Central da
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria Rodrigues Machado,
CPF. 762.515.868-34, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Saint Germain,
para recebimento de R$ 663,23 (Fev/2020) referente as Despesas Condominiais e demais encargos da Unidade nº 072 do condomínio
exequente. 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 03 dias, que fluirá prazo supra, apresente resposta, apresente embargos no prazo de 15 dias, ou
efetuar o pagamento do débito. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor, inclusive
custas e honorários de advogado, poderá requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês (artigo 916 e parágrafos, do CPC). Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1069946-77.2016.8.26.0100 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) Bercial
Empreendimentos Ltda., CNPJ 09.385.800/0001-42, com endereço à Porphyrio Loureiro, 617, Jardim Santa Rosalia, CEP 18090-060,
Sorocaba - SP, Vagner José Bercial, Brasileiro, CPF 197.359.518-43, com endereço à Rua Jose Maria Hannickel, 172, ., Jardim Portal da
Colina, CEP 18047-360, Sorocaba - SP e Cristina Raffa Acaui Ribeiro, Advogada, RG 25.489.489-7, CPF 221.185.658-60,
Nascido/Nascida 19/07/1981, com endereço à Rua Barão de Piratininga Apto 93, 245, Jardim Faculdade, CEP 18030-160, Sorocaba - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Daycoval S/A, alegando em síntese . Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 20 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 29 de junho de 2021.

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA ENG
ARTUR ANTUNES MACIEL, Nº
228, CIDADE DOMITILA, JABAQUARA, SAO PAULO - SP, CEP: 04387-300
1º leilão 30/08/2021 as 09:45 horas
2º leilão 24/09/2021 as 09:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU- RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
JOSE GERALDO DE SOUZA, CPF 035.931.588-76
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA SP CEP: 13299-212
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:A01898
04 - 05 - 06/08/2021

Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2021
Baraúna I Participações S.A.

CNPJ nº 25.106.835/0001-51
Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
Balanços
Controladora
Consolidado Balanços
Controladora
Consolidado
patrimoniais
31/12/ 31/12/ 01/01/ 31/12/ 31/12/ 01/01/ patrimoniais
31/12/ 31/12/ 01/01/ 31/12/ 31/12/ 01/01/
Nota 2020 2019 2019 2020 2019 2019
Nota 2020 2019 2019 2020 2019 2019
(reapre(reapre(reapre(reapreAtivo
sentado)
sentado)
Passivo
sentado)
sentado)
Circulante
161
245 898 12.511 9.892 7.218 Circulante
3
1
1 20.143 11.604 8.593
Caixa e equivalentes
Fornecedores
10
3
1
1 12.377 8.713 6.876
de caixa
4 153
238 892 4.463 4.084 2.720 Empréstimos e
Tributos a recuperar
8
7
6
23
306 873 financiamentos 11
- 3.360
Contas a receber
5
- 5.506 3.598 1.968 Impostos a recolher 12
- 1.077 1.193 883
Outros créditos
- 722
270
90 Obrigações
Estoques
6
- 1.775 1.634 1.565 trabalhistas
13
- 1.045
924 376
Despesas antecipadas
22
2 Outras contas a pagar
- 2.160
Não circulante
39.673 42.821 37.362 65.399 51.674 43.339 Outras obrigações
- 124
774 458
Investimentos
7 24.481 25.564 18.040
- 1.057 403 Não circulante
- 13.869 2.030 1.865
Imobilizado
8 4.275 4.794 5.312 31.234 22.557 13.874 Empréstimos e
Intangível
9 10.917 12.463 14.010 33.826 27.946 29.020 financiamentos 11
- 9.759
- 488
898 898
Outros créditos
- 339
114
42 Impostos a recolher 12
- 1.132 967
Total do ativo
39.834 43.066 38.260 77.910 61.566 50.557 Partes relacionadas 14
- 2.520
Demonstrações
Controladora Consolidado Outras contas a pagar
- 1.102
dos resultados
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/ Tributo diferido
Nota 2020 2019 2020 2019 Patrimônio líquido 15 39.831 43.065 38.259 43.898 47.932 40.099
47.450 45.050 38.000 47.450 45.050 38.000
Receita operacional líquida
16 (2.752) 318 27.983 27.454 Capital social
Ágio em transações
Custos dos produtos vendidos
(447)
- (447)
e serviços prestados
17
- (3.750) (4.417) de capital
Lucro bruto
(2.752) 318 24.233 23.037 Reserva de lucros/(prejuízos acumulados) (7.172) (1.985) 259 (7.172) (1.985) 259
Receitas (despesas) operacionais:
Vendas, gerais e administrativas
18 (2.250) (2.091) (25.902)(18.684) Total do patrimônio líquido
Outras receitas (despesas) operacionais
(84) (17) atribuível aos acionistas
controladores
39.831 43.065 38.259 39.831 43.065 38.259
Ganho pela remensuração
do investimento a valor justo
- 2.029
- Total do patrimônio líquido
atribuível aos acionistas
Resultado operacional antes do
- 4.067 4.867 1.840
resultado financeiro
(5.002) (1.773)
276 4.336 não controladores
Receitas financeiras
19
6
33
132 303 Total do passivo e do
patrimônio
líquido
39.834
43.066 38.260 77.910 61.566 50.557
Despesas financeiras
19
(1)
(1) (4.370) (370)
Resultado financeiro
5
32 (4.238) (67) Demonstrações dos
Controladora Consolidado
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS
(4.997) (1.741) (3.962) 4.269 resultados abrangentes
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
Imposto de renda e contribuição social 20
(5)
(8) (2.287) (2.763)
2020 2019 2020 2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(5.002) (1.749) (6.249) 1.506 Lucro (prejuízo) do exercício
(5.002) (1.749) (5.002) 1.981
Participação de não controlador
- (1.247) 1.127 Outros resultados abrangentes
(5.002) (1.749) (5.002) 379 Resultado abrangente do exercício
(5.002) (1.749) (5.002) 1.981
Demonstrações das mutações
Ágio em
Lucros Total atribuível
Total atribuível
do patrimônio líquido
Capital transações (prejuízos) aos acionistas
aos acionistas
Nota social de capital acumulados controladores não controladores Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019
38.000
259
38.259
1.840 40.099
Adição de acionistas não controladores
1.900 1.900
Aumento de capital
7.050
7.050
- 7.050
Ajuste de exercícios anteriores (não auditado)
(2.623)
(2.623)
- (2.623)
Resultado do exercício (não auditado)
379
379
1.127 1.506
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)
45.050
(1.985)
43.065
4.867 47.932
Aumento de capital
15 2.400
2.400
- 2.400
Ajuste de exercícios anteriores
(185)
(185)
- (185)
Ganho (perda) pela mudança de participação societária
(447)
(447)
447
Resultado líquido do exercício
(5.002)
(5.002)
(1.247) (6.249)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
47.450
(447)
(7.172)
39.831
4.067 43.898
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Demonstrações dos fluxos
Controladora Consolidado
de caixa - método indireto
Nota 2020 2019 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS
(4.997) (1.741) (3.962) 4.269
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo
de caixa das atividades operacionais:
Ganho pela remensuração
do investimento a valor justo
- (2.029)
Depreciação e amortização
2.065 2.064 5.347 3.251
Equivalência patrimonial
16 2.752 (318)
- (454)
- 771
Baixas e reversões do imobilizado
Juros reconhecidos sobre empréstimos
119
Perdas de créditos esperadas
- 2.862
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
(Aumentos) ou reduções em ativos
Conta a receber
5
- (4.908) (1.630)
Tributos a recuperar
(1)
(1)
287 568
Estoques
6
101 (69)
Despesas antecipadas
(22)
2
Outros créditos
- (677) (252)
Aumentos ou (reduções) nos passivos
Fornecedores
10
1
- 3.637 1.837
Impostos, taxas e contribuições a pagar 12
- (596) 310
Obrigações trabalhistas
13
112 548
Outras obrigações
- (581) 315
Partes relacionadas
14
- 165
Imposto de renda e contribuição social
(5)
(8) (2.287) (2.763)
Caixa gerado pelas (consumido nas)
atividades operacionais
(185)
(4) (2.597) 6.868
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado
8
- (11.247)(11.113)
Aquisição de intangível
9
- (604) (519)
Aquisição de participação
societária - Casablanca
7
- (720) (200)
Recebimento de juros de empréstimos
em transações com partes relacionadas
147
Aumento de capital - Astoria Distribuidora
de Máquinas
7 (2.300) (7.700)
Ágio - Astoria Distribuidora de Máquinas
Caixa aplicado nas atividades
de investimento
(2.300) (7.700) (12.424)(11.832)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de capital
15 2.400 7.050 2.400 7.050
Empréstimos para financiamento
- 13.000
Pagamento de empréstimos obtidos
junto a partes relacionadas
- (722)
Caixa gerado pelas atividades
de financiamento
2.400 7.050 15.400 6.328
Aumento (diminuição) no caixa
e equivalentes de caixa
(85) (654)
379 1.364
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
4 238 892 4.084 2.720
No final do exercício
4 153 238 4.463 4.084
Aumento (diminuição) no caixa e
equivalentes de caixa
(85) (654)
379 1.364
“As Notas Explicativas encontram-se na íntegra
a disposição na sede social da Empresa”
Paulo Ciampolini - Diretor Presidente - CPF nº 217.872.858-80
Ronaldo Pires da Silva - Contador - CRC nº 1SP 164.536/O-7

Edital de Citação.Prazo 20dias Proc.nº0000819-81.2012.8.26.
0012 A Dra.Carolina Pereira de Castro, Juíza de Direito da 15ª
Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/SP Faz saber a
Serra de Minas Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda,
que Mercadinho Araújo Ltda ME lhe ajuizou ação de procedimento comum com pedido de nulidade das cobranças,restituição em dobro dos valores cobrados, indenização por danos
morais e exclusão do nome da requerente do Cadastro de
Inadimplentes, julgando ao final totalmente procedente os
pedidos e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.Estando a ré em lugar incerto,
expede-se o presente edital de citação, para que 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. [3,4]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1085923-80.2014.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Amelia Santos Pinto, Cyrillo Pinto, Aluysia
Santos Oliveira, José Romualdo de Oliveira, Maria Santos
Abreu, Aluysio Santos Abreu Junior, Joaquim Santos
Abreu, Izabel Matheus Monteiro de Abreu, Octavio Santos
Abreu, Laura Cecília Cicconello, Orlando Tandello, Marly
Baldini Tandello, Luiz Carlos Pereira, Adriana da Conceição
Pereira, Marcelina Gouveia, Júlio Rebello Pires, Corália da
Conceição Barbosa Pires, Izabel Alves da Silva, Leandro
Rogeiro da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Geraldo de Jesus e Doralice Lucena da
Silva Sousa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
declaração de domínio sobre imóvel situado na Av. Arraias
do Araguaia, n° 4, Jardim Santa Maria, CEP 03480-080,
São PauloSP, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para contestarem no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[03,04]

Jornal
ODIASP
3258 0273

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U
0DUFRV5REHUWRGH6RX]D%HUQLFFKL-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD7LDJR)HOLSH9LHJDV
&DUQHLUR &3) TXHQRVDXWRVGDDomRGH([HFXomRDMXL]DGDSRU)XQGDomR6mR3DXORPDQWHQHGRUDGD
3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOR38&63SURFHGHXVHDSHQKRUDVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5
(VWDQGRRH[HFXWDGRHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyV
RVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGRVTXDLVSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1063314-06.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Inadimplemento Requerente: HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA Requerido: MARIA LUCIA DIEGUES Edital de
Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1063314-06.2014.8.26.0100. A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, Juíza
de Direito da 29ª V ara Cível da Capital/SP, Faz Saber a MARIA LUCIA DIEGUES (RG n° 16.297.636-7 e CPF/
MF sob n° 014.208.308-99) que CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO
por sua filial HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$
135.443,46. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2021.

&DUORV(GXDUGR/XLV&DPSRV)UD]mR-8&(63Q
EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA DIOGO
GOMES CARNEIRO (400), 253, CASA Nº 19A , CONDOMINIO VILLA FELICITA -A ,
LOTEAMENTO NOVA PINHEIROS , 13 º
SUBDISTRITO BUTANTA , São Paulo - SP, CEP: 05547-030
1º leilão 30/08/2021 as 09:45 horas
2º leilão 24/09/2021 as 09:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU- RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
IVO ADOLFO CASSETTARI, CPF 202.195.398-04
SUELY ROMERO SIQUEIRA , CPF 574.602.998-04
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA,
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B18026
04 - 05 - 06/08/2021
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004986-34.2015.8.26.0008. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian
Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Antônio Francesketti, Rosa Esganzela Francesketti, Berta
Idalina Malta, FRANCISCA LOSANO LOBO, Elisabete Oliveira Lobo, Luiz Antonio de Foggi, Tereza Soares Foggi,
Arlindo Alexandre Rodrigues, Ermelinda Gomes da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Otelinda da Fonseca Douteiro, José Antonio
Douteiro Neto e Ivana Curi Douteiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Rua Potá, 172, Vila Formosa, São Paulo - SP, 03357-037, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação,
o réu será

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD6DFKVLGD*DUFLDQDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D R $ , 0 6 /7'$ &13-    H : Q$ L &3)     TXH OKH IRL SURSRVWD
XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
PDLR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR Q 
 IRUPDOL]DGR SRU PHLR GR %DQNOLQH  (QFRQWUDQGR
VHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomR
SURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6HUJLRGD&RVWD/HLWHQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHU
D 7XULVPR 6DFL /WGD &13-   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU 6XO
$PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR 6D~GH IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5 
DEULOGH (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRV
 GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV
IL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGR
R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DPLOD6DQL3HUHLUD4XLQ]DQLQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D%iUEDUD3DQDV)HUQDQGHV &3) TXH6(636RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR3DXOROKHDMXL]RXDomR
0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 MDQHLURGH UHIHUHQWHDRLQDGLPSOHPHQWRGHPHQVDOLGDGHVGHFRUUHQWHV
GR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVWHQGRFRPRREMHWRRFXUVRVXSHULRUGHHQJHQKDULD
FLYLOQRSHUtRGRGLXUQR(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXH
HP TXLQ]H GLDVTXHFRPHoDUiDFRQWDUDSDUWLUGRSUD]RGH WULQWD GLDVGRSUHVHQWHHGLWDOHIHWXHRSDJDPHQWRGRGpELWR
ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR
&yGLJR3URFHVVXDO&LYLO RXRIHUHoDHPEDUJRVjPRQLWyULDVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR
,9GR&yGLJR3URFHVVXDO&LYLO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0030225-33.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Duplicata Requerente: M N Teruya Comercial de Ferramentas Ltda Requerido: Rodrigo
Robatini Leme e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030225-33.2019.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo
Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AFONSO PEREIRA BORGES NETO, Brasileiro, RG 449932473, CPF
390.884.938-12, e RODRIGO ROBATINI LEME, Brasileiro, Casado, Administrador de Empresas, CPF 318.978.50824, que lhes foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de M N
Teruya Comercial de Ferramentas Ltda. Encontrandose os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, serão considerados
reveis, 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 19 de julho de 2021.
04 e 05/08

C.N.P.J. nº 51.459.642/0001-94 - NIRE nº 35.3.0004857.1

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 27/04/2021.
Horário: 9h00min. Local: Av. Senador Queirós, 274 - 3º andar - conjunto 31, São Paulo - SP.
Presença: acionistas em número legal. Deliberações: a) Aprovação das Demonstrações
Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2020; b) Não distribuição do lucro líquido do
exercício, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas; c) A remuneração mensal dos
membros da Diretoria será a mesma aprovada pela AGO de 27/04/2010; d) Não foi eleito e
nem instalado o Conselho Fiscal. A Diretoria. Ata registrada na JUCESP sob nº 255.665/21-0
em 01/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Verticais de Crédito S.A. - CNPJ/ME nº [em constituição]
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição em 24.05.2021
Data, hora, local: 24.05.2021, 10hs, na sede, SP/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Paolo Mason, Secretária: Elisa Dib Mason. Deliberações: Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia
sob a denominação de Verticais de Crédito S.A.. 2. Aprovar, a subscrição de 1.000 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$ 1.000,00. 3. Constituição da Companhia,
que terá sede social em São Paulo/SP, Rua Elvira Ferraz, 250, conjunto 803, Vila Olímpia, CEP 04552-040; (b) Projeto de Estatuto Social; (c) a nomeação e eleição dos membros da Administração, que será composta por uma Diretoria de 2 diretores sem designação específica, sendo ora eleitos: (i) Paolo Mason, RG 29.382.214-1 SSP/SP,
CPF/ME 213.190.988-86; e (ii) Elisa Dib Mason, RG 29.133.539-1 SSP/SP, CPF/ME 223.135.488-80. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Paolo Mason, Elisa Dib Mason. Advogado: Fernanda Yumi Nakai OAB/SP 422.729.
JUCESP NIRE 3530057226-2 em 06.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Riclan S.A.
CNPJ/MF nº 56.370.364/0001-18 - NIRE nº 35300017404
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada no dia 08/07/2021
Aos oito dias do mês de julho de 2021, às 10h00, na sede social da Riclan S.A., na Avenida Presidente Kennedy, 754, Rio ClaroSP, CEP 13501-500, com a presença da totalidade dos acionistas, conforme Livro de Presença. Presidente da Mesa, Oswaldo
Grisotto Junior e Secretário Mario Schraider Junior, convocação na forma do Parágrafo 4º - Artigo 124 - Lei 6404/76. Apresentado,
discutido e votado, sendo aprovados, por unanimidade de votos, sem reservas, com abstenção dos legalmente impedidos, o
Relatório e Contas da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício encerrado em 31/12/2020,
peças estas já de conhecimento dos presentes, publicados no DOESP, página 10 e Jornal O Dia SP, página 05, em 03/07/2021
e deliberado não instalar o Conselho Fiscal para o exercício corrente. Em seguida, foram reeleitos, por unanimidade, os membros
da Diretoria até 20/07/2022, mediante aos termos de posse e desimpedimento conforme anexos. Diretor Presidente: Sr. Mario
Schraider Junior, brasileiro, industrial, casado, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro (SP), na Rua 2 CJ, nº 243, Cidade
Jardim, CEP 13501-030, RG nº 6.615.565-4 SSP/SP, CPF/MF nº 032.676.958-72 e, como Diretor, o Sr. Oswaldo Grisotto
Junior, brasileiro, industrial, casado, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro (SP), no Residencial Fly Cidade Jardim
Empreendimentos, na Avenida 27, nº 142, apartamento 104 Único - Vila Santo Antonio, CEP 13501-120, RG nº 3.164.035-7 SSP/
SP, CPF/MF nº 137.574.158-68. As demais Diretorias previstas no Estatuto permanecerão vagas para o período. É fixada a
remuneração global de até R$ 72.114,00 (setenta e dois mil cento e quatorze reais) mensais, corrigida pelo índice conforme
dissídio coletivo da categoria e que será distribuída para os Diretores eleitos a critério do Diretor Presidente. Encerramento.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes.
Assinaturas: Oswaldo Grisotto Junior - Presidente e Acionista; Mario Schraider Junior - Secretário e Acionista. A presente ata é
cópia fiel lavrada em livro próprio. Oswaldo Grisotto Junior - Presidente e Acionista; Mario Schraider Junior - Secretário e
Acionista. JUCESP nº 348.410/21-9 em 16/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AMATA S.A. - CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 28.06.2021, às 14hs, na sede social, Rua Henri Dunant, 873, 9º andar, conjunto 907, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Dario Ferreira Guarita Neto; Secretário,
Alexsandro Martins Holanda. Deliberações Aprovadas: Em AGO: (i) Por unanimidade o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações ﬁnanceiras publicadas no Diário Oﬁcial Empresarial do dia 22.05.2021 e no Jornal O DIA SP, dos dias 22, 23 e 24.05.2021, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
encerrado em 31.12.2020; (ii) Por unanimidade a contabilização do lucro líquido do exercício apurado, no valor de R$
2.041.000,00, na conta consolidada de prejuízos acumulados; e (iii) Por maioria de votos, com abstenção da BNDESPAR, a
eleição, para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração, com mandato até a AGO que deliberar sobre as
demonstrações ﬁnanceiras que se encerrar em 31.12.2021: Indicados pela acionista Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento em Participações: (a) Pamelin Aicha Lopes Ribeiro, brasileira, solteira, empresária, RG 40.891.204-2-SSP-SP,
CPF/ME 393.244.418-33; (b) Ricardo Propheta Marques, brasileiro, solteiro, empresário, RG 28.310.649-6-SSP-SP, CPF/
ME 223.372.048-20; e (c) Jonas Sister, brasileiro, casado, RG 28.558.415-7, CPF/ME 291.108.188-98; Indicados pela acionista Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações: (d) Tomaz Grisanti de Moura, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 27.250.776-3-SSP-SP, CPF/ME 290.370.998-07; (e) Luis Antonio Lopez Quintans, brasileiro, divorciado, economista, RG 05757730-6-IFP, CPF/MF 703.756.667-53; Indicados pela acionista URBIS - Fundo de Investimento
em Participações: (f) Pedro Cruz Villares, brasileiro, casado, RG 6.246.271-4-SSP-SP, CPF/MF 066.535.648-00; (g) Paulo
Roberto Bellotti, brasileiro, casado, engenheiro, RG 14.974.915-6 SSP/SP, e CPF/MF 078.013.908-90; (h) Roberto Munhoz Miranda, brasileiro, casado, administrador e advogado, RG 25.684.121-4 SSP/SP, CPF/MF 253.270.748-89; Indicado
pela acionista Amata Investimentos e Participações S.A.: (i) Dario Ferreira Guarita Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 22.289.016-2-SSP-SP, CPF/MF 270.180.688-78; Indicado pela acionista Aquila Waldinvest III GMBH &
CO. KG: (j) Ivan Tomaselli, brasileiro, casado, empresário, RG 1.151.077-9 – SSP/PR, CPF/MF 158.166.649-72. Por unanimidade de votos, a eleição, por indicação da acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, do Senhor (k) Israel Aron
Zylberman, brasileiro, em união estável, engenheiro, RG 3508240-9, CPF/MF 443.977.558-68; e como membro Independente: (l) Marise Ribeiro Barroso, brasileira, divorciada, RG 05726012-7-IFP-RJ, CPF/MF 795.146.007-97, permanecendo vago os cargos de seus respectivos suplentes. A posse dos membros do Conselho de Administração ora eleitos ﬁca condicionada: (a) à assinatura de termo de posse e lavrado em livro próprio; e (b) à apresentação de declaração de desimpedimento. Em AGE: (i) A remuneração global anual dos diretores, para o período de maio de 2021 a abril de 2022, no valor
total de R$ 4.669.172,97. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28.06.2021. Acionistas: Amata Investimentos e
Participações S.A.; BNDES Participações S.A. - BNDESPAR; Brasil Agronegócio - Fundo de Investimento em
Participações; Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações; Aquila Waldinvest III
GMBH & CO. KG; URBIS - Fundo de Investimento em Participações e AKKA Fundo de Investimento em Participações. JUCESP nº 358.476/21-5 em 27.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos
do PROC. Nº 0014215-26.2017.8.26.0053. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr. Luis Eduardo Medeiros Grisolia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS
INTERESSADOS NA LIDE que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO move um Cumprimento de sentença Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra CARMELITO AFONSIO DE OLIVEIRA,
objetivando o imóvel localizado na Avenida Vital Brasil 1110, Capital/SP, matrícula 167.807-18º ORI-Capital, contribuinte
082.530.0006-5, Decreto Estadual 65.533 de 23/02/2021, foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação e
posterior implantação de Usina de energia movida a gás e estacionamento do Instituto Butantan. Para o levantamento dos
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2021.
[03,04]

(GLWDOGHH/HLOmRGREHPLPyYHOHSDUDLQWLPDomRGDH[HFXWDGD$5$<&5,6&,21(%(51$5'(6'(628=$ 5*
Q&3)Q EHPFRPRVHXF{QMXJHVHFDVDGDIRU$35()(,785$'2081,&,3,2'(62
3$8/2±352&85$'25,$*(5$/'2081,&,3,2 '(3$57$0(172),6&$/ HGHPDLVLQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQRV
DXWRVGDDomRGH(;(&8d2352&(662UHTXHULGDSRU &21'20Ì1,2(',)Ì&,286$
35$&7,&$//,)(02580%, &13- 2'U*XLOKHUPH6LOYDH6RX]D-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,,±6DQWR$PDUR63QDIRUPDGDOHLHWFQRVWHUPRVGR$UWGR1&3&)$=6$%(5TXH
OHYDUi D OHLOmR R EHP DEDL[R GHVFULWR DWUDYpV GR SRUWDO GH OHLO}HV RQOLQH GD $UJR 1HWZRUN /HLO}HV
ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEUDWUDYpVGROHLORHLURRILFLDO3+,//,3(6$1726,f,*8(=20(//$-8&(63QHP
FRQGLo}HVTXHVHJXH%(0$SDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRGR86$35$&7,&$//,)(02580%,VLWXDGR
j5XD'HSXWDGR-RmR6XVVXPX+LUDWD5XD,WDPLUDH9LHODGH3DVVDJHPQQD9LOD$QGUDGH6XEGLVWULWR
±6DQWR$PDURFRPDiUHDSULYDWLYDGHPHDiUHDFRPXPGHPQHVWDMiLQFOXtGDDFRUUHVSRQGHQWHD
YDJDLQGHWHUPLQDGDQDJDUDJHPFROHWLYDORFDOL]DGDQRVVXEVRORV*DUDJHQVHSDUDDJXDUGDGHDXWRPyYHO
GH SDVVHLR SHUID]HQGR D iUHD WRWDO GH P FRUUHVSRQGHQGROKH XPD IUDomR LGHDO GH  QR WHUUHQR
FRQGRPLQLDO286$35$&7,&$//,)(02580%,IRLVXEPHWLGRDRUHJLPHGHFRQGRPtQLRFRQIRUPHRUHJLVWURQIHLWR
QDPDWULFXODQ&DGDVWUR0XQLFLSDOQPDWULFXODGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLV
GH 6mR 3DXOR63 &RQVWD FRQIRUPH $Y GD FLWDGD PDWULFXOD UHJLVWUR GD SHQKRUD H[HTXHQGD $9$/,$d®2
5 HP 0DLR 'e%,72 (;(48(1'2 5 0DLR  'e%,726 '( ,378 (;(5&Ì&,2
  5 DWp  'e%,726 ,16&5,726 1$ 'Ì9,'$ $7,9$ 5 DWp  '$7$6
'26/(,/¯(6²OHLOmRTXHWHUiLQtFLRQRGLDGH$JRVWRGHjVKRUDVHQFHUUDQGRVHQRGLDGH
$JRVWRGHjVKRUDVHSDUDHYHQWXDOVHJXQGROHLOmRTXHVHJXLUVHiVHPLQWHUUXSomRHQFHUUDQGR
QRGLDGH6HWHPEURGHjVKRUDV&21',d¯(6'(9(1'$² 6HUiFRQVLGHUDGRDUUHPDWDQWHDTXHOH
TXHGHUODQFHLJXDORXPDLRUTXHDDYDOLDomR OHLOmR RXDTXHOHTXHGHUODQFHGHYDORULJXDORXVXSHULRUDGRYDORU
GD DYDOLDomR  OHLOmR  &DVR QmR KDMD SURSRVWDV SDUD SDJDPHQWR j YLVWD VHUmR DGPLWLGDV SURSRVWDV HVFULWDV GH
DUUHPDWDomR SDUFHODGD GHYHQGR DQWHFHGHU R LQtFLR GH FDGD OHLOmR QHFHVViULR VLQDO QmR LQIHULRU D  GR YDORU GD
SURSRVWDHRUHVWDQWHHPDWpPHVHVPHGLDQWHFRUUHomRPHQVDOSHORtQGLFHGR(7-63SUHYDOHFHQGRDGHPDLRU
YDORUTXHHVWDUmRVXMHLWDVDDSUHFLDomRSHOR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFR$UWH
GR1&3& 3$*$0(172²2SUHoRGREHPDUUHPDWDGRGHYHUiVHUGHSRVLWDGRDWUDYpVGHJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDOGR
%DQFRGR%UDVLO6$DWUDYpVGRVLWHZZZEEFRPEUQRSUD]RGHDWpKRUDVGDUHDOL]DomRGROHLOmR(PDWpKRUDV
DSyV R HQFHUUDPHQWR GR /HLOmR FDGD DUUHPDWDQWH UHFHEHUi XP HPDLO FRP LQVWUXo}HV SDUD GHSyVLWR $UW  ,9 GR
1&3&  &20,66®2 '2 /(,/2(,52 ²  FLQFR SRU FHQWR  VREUH R YDORU GD DUUHPDWDomR QmR LQFOXVR QR YDORU GR
DUUHPDWH HGHYHUiVHUSDJDPHGLDQWH'2&7('RXGHSyVLWRHPGLQKHLURQRSUD]RGHDWp XP GLD~WLODFRQWDUGR
HQFHUUDPHQWRGROHLOmRQDFRQWDDVHULQIRUPDGDSHOR/HLORHLUR2ILFLDO3+,//,3(6$1726,f,*8(=20(//$ $UW3DU
ÒQLFR GR 1&3& H $UW  3DU ÒQLFR GR 'HFUHWR Q   'e%,726 H 2%5,*$d¯(6 '2 $55(0$7$17( ²
(YHQWXDLVGpELWRVGH,378,75HGHPDLVWD[DVHLPSRVWRVDWpDGDWDGROHLOmRVHUmRSDJRVFRPRSURGXWRGDYHQGD
PHGLDQWHDSUHVHQWDomRGHH[WUDWRSHORDUUHPDWDQWHDR00-Xt]RGDFDXVD $UW3DUÒQLFRGR&71 2VGpELWRV
GHQDWXUH]DKLSRWHFiULDVHJXLUmRRGLVSRVWRQRDUWLJRLQFLVR9,GR&&RXVHMDVHUiH[WLQWRGHVGHTXHRFUHGRU
WHQKD VLGR GHYLGDPHQWH QRWLILFDGRFLHQWLILFDGR 2 EHP VHUi DOLHQDGR QR HVWDGR GH FRQVHUYDomR HP TXH VH HQFRQWUD
VHQGR D YHULILFDomR GH GRFXPHQWDO GH JUDYDPHVFUHGRUHV H GH iUHD GH UHVSRQVDELOLGDGH GR DUUHPDWDQWH TXH VHUi
UHVSRQViYHO SHOD HYHQWXDO UHJXODUL]DomR TXH VH IDoD QHFHVViULD 2V DWRV QHFHVViULRV SDUD D H[SHGLomR GH FDUWD GH
DUUHPDWDomRUHJLVWUR,7%,LPLVVmRQDSRVVHHGHPDLVSURYLGrQFLDVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDUUHPDWDQWH $UW
³FDSXW´HH$UWGR1&3& 2VYDORUHVGHDYDOLDomRHGpELWRVVHUmRDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGDHIHWLYDSUDoD
(PFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRWDOLQIRUPDomRVHUiHQFDPLQKDGDDR00-Xt]RFRPSHWHQWHSDUDDDSOLFDomRGDVPHGLGDV
OHJDLVFDEtYHLV'Ó9,'$6((6&/$5(&,0(17263HVVRDOPHQWHSHUDQWHR2ILFLRRQGHHVWLYHUWUDPLWDQGRDDomRRX
DLQGD SHOR WHOHIRQH   H HPDLO SKLOOLSH#DUJROHLORHVFRPEU 3DUD SDUWLFLSDU DFHVVH
ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU )LFDQGR D H[HFXWDGD EHP FRPR VHX F{QMXJH VH FDVDGD IRU $ 35()(,785$ '2
081,&,3,2 '( 62 3$8/2 ± 352&85$'25,$ *(5$/ '2 081,&,3,2 '(3$57$0(172 ),6&$/  H GHPDLV
LQWHUHVVDGRV,17,0$'26GDVGHVLJQDo}HVVXSUDFDVRQmRVHMDPORFDOL]DGRVSDUDDLQWLPDomRSHVVRDO'RVDXWRVQmR
FRQVWDUHFXUVRVRXFDXVDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 
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EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100927787.2018.8.26.0100 ( U-219 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a,
Sipramar Empreendimentos e Participações S/C Ltda., réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Hélio Pinheiro de Siqueira ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Pedro Escobar, n. 788, Jardim Eliana, Capela do
Socorro - São Paulo/SP., com área de 833.63ms2., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[03,04]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017254-73.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a AP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI, CNPJ 08.851.120/0001-04, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Crv Comércio de Ferragens e Produtos para Marcenaria Ltda Me, para cobrança de R$ 17.292,83
(junho/2017), referente aos cheques 6513, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6706, 6707, 6708, 6709, 103427 e 103429, c/c
60155, Ag 1451, Bradesco. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com isenção de
custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial. 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 18 de fevereiro de 2021. [03,04]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO 20 (VINTE) DIAS.PROCESSO Nº 1052773-35.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). Vivian Wipfli, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a
RICARDO XAVIER DE SOUZA, CPF 179.941.508-29, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos requerida por R.R.S. menor impúbere, representado por RAQUEL ROMANO CPF 215.616.118-67,
constando da inicial que o débito, a título de pensão alimentícia, importa em R$ 14.433,35, atualizado até o mês de
dezembro/2020. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por edital, para que,
no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância
mencionada (devidamente atualizada e acrescida das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o
fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo, SOB PENA DE PRISÃO, nos termos do artigo 528, §3 do Código de
Processo Civil. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS
[3,4]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069174-80.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara
CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EVUX BRASIL
COMERCIAL E EXPORTADORA DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ sob nº 07.608.376/0001-22), que DENISE LOPES COELHO
DE OLIVEIRA lhe ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, na qual também é requerido José Aurélio Costa Neto,
objetivando a exclusão do nome da autora do quadro societário da requerida EVUX, eis que foi incluída em 26/02/2007 de
forma fraudulenta; a condenação dos requeridos pelos danos morais no valor de R$ 50.000,00, bem como nas demais
cominações de estilo. Estando a requerida EVUX em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias
supra, querendo, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia. No caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo
257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[03,04]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1015573-79.2019.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli
Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, Brasileiro, CPF 338.886.633-34 que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por
parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Marim
NR: 150 ± C: 01 Q: 98 L:01 B: 04 AP: 33 - Faz do Carmo, Conjunto Habitacional SP (Guaianazes A15)
(SH4 - ICMS), São Paulo-SP, CEP 08260-360, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora
requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2021.

O

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP
&tYHO  &RQWUDWRV %DQFiULRV 5HTXHUHQWH %DQFR ,WDX 6$ 5HTXHULGR 3DVVXHOOR ,QG~VWULD H &RPpUFLR GH 3URGXWRV
$OLPHQWLFLRV /WGD  0H (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
$ 00 -XL]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;,,  1RVVD 6HQKRUD GR Ï (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'UD
)HUQDQGD0HQGHV6LP}HV&RORPELQLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D3DVVXHOOR,QG~VWULDH&RPpUFLRGH3URGXWRV
$OLPHQWtFLRV /WGD 0( &13-   TXH %DQFR ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH
3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GR VDOGR GHYHGRU QD
FRQWD FRUUHQWH Q  DJrQFLD  GR EDQFR RUD DXWRU (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD
D&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHP
VH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP
TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 26ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 10º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6000 - E-mail:
upj26a30cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo : 20 dias. Proc. nº 104172171.2021.8.26.0100. O Dr. FELIPE ALBERTINI NANI VIARO, MM Juiz de Direito
da 26ª Vara Cível do Foro Central da Comarcada Capital/SP, na forma da lei. FA Z
SABER à BEACH SHOES FRANQUIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
(CNPJ 05.236.729/0001-85), que PORTFLEX EMBALAGENS LTDA. EPP lhe move
ação MONITÓRIA para cobrança do débito de R$6.844,34 (abril/2021) a ser
atualizado e acrescido de juros, custas, honorários e demais cominações legais, dívida esta representada por título que perdeu a força executiva. Estando
a ré em lugar incer to e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL ou
o fereça EMBARGOS, sob pena de constituir-se de pleno direito o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2021.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *ODXFLD/DFHUGD0DQVXWWLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$XWRPDWWLF
,1& $XWRPDWWLF HVWDEHOHFLGDQRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDTXH0DXUR1DUGLQR)UDQFHVFR6FDFFKHWWLOKHDMXL]RXDomRGH
2EULJDomRGH)D]HUFFSUHFHLWRFRPLQDWyULRHSHGLGROLPLQDUGH7XWHODGH8UJrQFLD$QWHFLSDGDREMHWLYDQGRDFRQFHVVmRGDWXWHOD
DQWHFLSDGD SDUD TXH VHMD FRPSHOLGD D D  SUHVHUYDU WRGRV RV GDGRV FROHWDGRV TXH LGHQWLILTXHP R DXWRU GR EORJ KWWSV
IUDXGHVWHUUDVXQLDRZRUGSUHVVFRP E  UHPRYHU RV OLQNV KWWSVIUDXGHVWHUUDVXQLDR ZRUGSUHVVFRP H KWWSV
IUDXGHVWHUUDVXQLDRZRUGSUHVVFRPSUHMXL]RVXSHUDYDORUHVGDODYDMDWRH]HORWHVF DSUHVHQWDUWRGRVRVGDGRVGHFRQH[mR
,3GDWDKRUDIXVRKRUiULR87& GDGRVFDGDVWUDLVHGHPDLVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVTXHSHUPLWDPDLGHQWLILFDomRGRDXWRUGREORJ
KWWSVIUDXGHVWHUUDVXQLDRZRUGSUHVVFRPWDLVFRPRL7RGRVRVUHJLVWURVGHFULDomRGDFRQWDFRPRVUHVSHFWLYRV,3VGDWDHKRUD
GHDFHVVR 87& LL7RGRVRVUHJLVWURVGHFRQH[mRXWLOL]DGRVQDSXEOLFDomRGRFRQWH~GRLQGLFDGRFRPRRIHQVLYRFRP,3GDWDHKRUD
87& LLL7RGRVRVUHJLVWURVGHDFHVVRDREORJFRP,3GDWDHKRUD 87& LY7RGRVRVUHJLVWURVGHDFHVVRFRPRVUHVSHFWLYRV,3V
GDWDVHKRUDGHDFHVVR 87& XWLOL]DGRVSDUDHIHWXDUHYHQWXDLVWURFDVGHVHQKDY1RPHHPDLOHGHPDLVLQIRUPDo}HVFDGDVWUDLV
GLVSRQtYHLVDWUHODGDVDREORJKWWSVIUDXGHVWHUUDVXQLDRZRUGSUHVVFRPYL(PDLOVVHFXQGiULRVHGHUHFXSHUDomRGHVHQKD HPDLOV
DOWHUQDWLYRV HYHQWXDOPHQWHGLVSRQtYHLVDWUHODGRVDREORJYLL1~PHURGHWHOHIRQHFHOXODUDWUHODGRDRFDGDVWURGREORJHYHQWXDOPHQWH
GLVSRQtYHOYLLL'HPDLVGDGRVXWLOL]DGRVQDFULDomRGREORJHQDSXEOLFDomRFRQWLGDQD85/KWWSVIUDXGHVWHUUDVXQLDRZRUGSUHVVFRP
HKWWSVIUDXGHVWHUUDVXQLDRZRUGSUHVVFRPSUHMXL]RVXSHUDYDORUHVGDODYDMDWRH]HORWHVL[GHYHQGRWDPEpPLQIRUPDU
TXDQGRGLVSRQtYHORGLVSRVLWLYRXWLOL]DGRSDUDDFULDomRGREORJHSXEOLFDomRGRFRQWH~GRGLIDPDWyULR[4XDLVTXHURXWURVGDGRV
GLVSRQtYHLVTXHSRVVDPDX[LOLDUQDLGHQWLILFDomRGR V DXWRU HV GDVFRQGXWDVQRWLFLDGDVMXOJDQGRWRWDOPHQWHSURFHGHQWHRVSHGLGRV
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REULJDomRLQFOXLQGRDFRQYHUVmRHPSHUGDVHGDQRV(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a todos que
o presente edital virem ou interessar possa que, WALTER TAMANDARÉ DO ROSÁRIO,
brasileiro, divorciado, sacerdote ou membro seita, RG nº 28.720.950-7-SSP/SP, CPF
nº 092.528.708-30, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Jaspe nº 45, apartamento
nº 134, Aclimação, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 08
(oito) prestações em atraso, vencidas de 17/11/2020 a 17/06/2021, no valor de
R$12.310,21 (doze mil, trezentos e dez reais e vinte e um centavos), e respectivos
encargos atualizado na data de hoje no valor de R$12.333,00 (doze mil, trezentos e
trinta e três reais), que atualizado até 03/09/2021, perfaz o valor de R$16.060,58
(dezesseis mil e sessenta reais e cinquenta e oito 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 Avenida
dos Ourives, nº 330, apartamento nº 123, localizado no 12º andar do Prédio 01, Edifício
Parque Villa Lobos, integrante do Condomínio Residencial dos Parques, na Saúde,
objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de
Escritura Pública” devidamente registrada sob n° 8 na matrícula nº 194.981. 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. Fica
o devedor desde já advertido 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, 03 de Agosto de 2021. O Oficial.
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 23ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº - 9º andar - salas nºs 900 e 904 - Centro - CEP 01501900 - Fone: 2171-6178 - E-mail: sp23cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 0026982-13.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
VITOR GAMBASSI PEREIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEONARDO
PAULO DA SILVA (CPF 310.172.988-23), atualmente em lugar incer to e não
sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO para, no prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$4.544,29 (junho/
2021), a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de
ACRÉSCIMO de MULTA de 10%e de HONORÁRIOS de 10% (ar t. 523, § 1º do
CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente,
prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação. Fica ciente também
que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação (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 30 de julho de 2021.
03 e 04/08

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA PAULO
VIDIGAL VICENTE DE AZEVEDO ( RUA DOIS) , 271, APTO Nº 2 S-2, 2º SUBSOLO
BLOCO B2 , EDIFICIO B , CONJUNTO RESIDENCIAL DAS NACOES III , 44º
SUBDISTRITO DE LIMAO , VILA SIQUEIRA ( ZONA NORTE ) , SAO
PAULO - SP, CEP: 02722-090
1º leilão 30/08/2021 as 09:45 horas
2º leilão 24/09/2021 as 09:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU- RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
HAROLDO CAMARGO FLEURY , CPF 584.641.318-87
AMELIA EMILIA FLEURY, CPF 061.470.396-44
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA,
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212
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Martine Grael e Kahena Kunze são
bicampeãs olímpicas na classe 49er FX
Dupla fecha regata da medalha em 3º lugar e fatura ouro no Japão

Brasil vence o Japão e está
na semifinal
Foto/Divulgação

Seleção masculina fez 3 sets a 0 sobre os donos da casa e terá o Comitê Olímpico Russo como adversário na próxima fase

Grupo vibra com a classificação
O Brasil está na semifinal dos co Russo como adversário. Os
Jogos Olímpicos de Tóquio. A russos eliminaram o Canadá,
seleção masculina de vôlei, co- vencendo também por 3 a 0. O
mandada pelo técnico Renan, ba- confronto será na próxima quarteu o Japão na madrugada de ter- ta-feira (4), às 9h30, e terá transça-feira (3), no Horário de Bra- missão ao vivo da TV Globo e do
sília), por 3 sets a 0 (25/20, 25/ SporTV. Os russos foram justa22 e 25/20) e garantiu a classifi- mente os responsáveis pela únicação para a próxima fase. O re- ca derrota da seleção brasileira
sultado eliminou os donos da até então.
casa na partida disputada na AriNa fase de grupos, o Brasil
ake Arena.
venceu a Tunísia, Argentina, EsNa semifinal, o time verde e tados Unidos e França, passou
amarelo terá o Comitê Olímpi- por um resultado negativo, para

o Comitê Olímpico da Rússia.
Na partida de hoje, diante dos
japoneses, o ponteiro Leal foi o
maior pontuador do Brasil, com
o total de 16 pontos (15 de ataque e um de bloqueio). O oposto
Wallace marcou 13 vezes e o
ponteiro Lucarelli, 12, confirmando o potente poderio de ataque da seleção brasileira com
esse trio.
Logo depois do jogo, Wallace falou sobre o desempenho da
sua equipe. “Já sabíamos que o
jogo seria assim, que eles iriam
defender, com volume de quadra
muito grande e nós tivemos paciência para passar pelos momentos de dificuldade, de não
rifar a bola, nem tomar bloqueio
direto. Conseguimos fazer o que
estava planejado, agredindo bastante no saque e isso dificultou
para o lado deles”, avaliou o
oposto da seleção brasileira.
Wallace ainda falou sobre o
que espera diante do Comitê
Olímpico Russo. “No outro jogo
contra os russos faltou a questão da cobertura. Isso fez uma
boa diferença. O passei não saiu

tão bem, o bloqueio doa caras é
grande e nós não podemos enfrentar. Então, a cobertura vai ser
primordial para jogar contra eles.
Além disso, também temos que
bombardear o time eles no saque”, deu a dica o oposto campeão olímpico.
Destaque da seleção brasileira em Tóquio, Lucarelli sabe que
o grupo ainda tem o que crescer
dentro da competição. “Sabemos
que os erros que comentemos
são possíveis de evitar. Temos
que caprichar algumas coisas e
fazer as escolhas certas em
tudo. Também dá para aumentar a concentração em alguns
momentos. Sempre falamos
que não vamos chegar na perfeição, mas o objetivo é chegar
o mais perto possível como
time”, concluiu Lucarelli.
O Brasil busca sua quinta final olímpica consecutiva. Em
Atenas-04, o Brasil foi ouro, em
Pequim-08 e Londres-12, a seleção masculina ficou com a
medalha de prata, e no Rio2016, o grupo brasileiro subiu ao
degrau mais alto do pódio.

O pódio conquistado no Endurance 6 Horas KGV no último
fim de semana (31), não retrata
fielmente o potencial e a velocidade do Maverick Kart Team. O
quinto posto foi pouco para o
time que não cometeu nenhum
erro em sua estratégia, tampouco na pista pelos seus pilotos, que largaram entre os
primeiros e ainda foram autores das duas voltas mais rápidas entre as 60 equipes da prova. No entanto, a consistência de
bons resultados já coloca a equipe como uma das grandes do kartismo amador.
“Fizemos tudo o que estava ao
nosso alcance, acho que foi uma
das melhores performances da
nossa equipe. Terminamos com
a sensação de dever cumprido.
Só tivemos um pouco de falta
de sorte com alguns karts. Estamos evoluindo cada vez mais,
mas sempre fica a possibilidade de melhora, o objetivo é
melhorar sempre. Nossa consistência no pódio é muito significativa para quem começou
a apenas dois anos”, analisou
Antonio de Oliveira, chefe da

Maverick Kart Team.
Divididos em quatro karts, o
Maverick Kart Team foi representado pelos pilotos Alberto
Otazú, Anderson Mendes, Anthony Peperone, Augusto Coutinho, Érick Sander, Fábio Laranjo, Flávio Alves, Galvane Ruivo,
Matheus Nozaki, Matheus Sucena, Renan Mazzucante, Rodrigo
Oliveira e Rogério Cebola.
Na tomada de tempos o time
ficou com a segunda (Alberto
Otazú), terceira (Anthony Peperone), quinta (Matheus Sucena)
e 12ª (Renan Mazucante) marcas.
Durante a prova, foram necessárias várias trocas de kart no início por quebra ou por falta de
performance. De qualquer maneira, as duas voltas mais rápidas
da prova foram do Maverick, respectivamente de Galvane Ruivo
e Matheus Sucena.
“Tivemos outra boa apresentação, com o time sempre rápido e agora mais entrosado, dentro e fora da pista. Deixamos de
conquistar a pole position, que
era bem possível, por questão estratégica, pois o mais importante éramos largar próximos um do

Foto/ André Santos

Endurance 6h KGV: Maverick Kart
Team sobe no pódio novamente

O time Maverick largou entre os primeiros
outro. Mas na corrida fizemos
excelentes tempos quando tivemos a sorte de pegarmos karts
bons. Estamos consistentes e falta pouquinho para a vitória”, comentou Alberto Otazú (Cardoso
Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/AVSP/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/Imab
Metalúrgica/Concept Kart).
Os seis primeiros do Endurance 6 Horas KGV foram: 1)

Meteoro I, 6h00min49s567; 2)
Meteoro II, 6h01min30s980; 3)
Monster
THR
AES,
6h01min33s489; 4) Amika II,
6h01min42s723;
5)
6h00min49s651; 6) Kartauri/
Kart Club, 6h01min24s245.
A equipe Maverick Kart
Team tem o apoio de Cardoso
Funilaria e Pintura, Eletroplus,
Kart Amador SP, Pailler Racing
e Pizza Power.

Alison dos Santos
conquista o bronze
nos Jogos de Tóquio
Brasileiro completou os 400 m com barreiras, com 46.72,
terceira melhor marca da história da prova. Aos 21 anos,
o atleta confirmou sua condição de uma das estrelas do
esporte mundial. Foi a primeira medalha da equipe no
Japão e a 18ª do atletismo de todos os tempos

Foto/ Wagner Carmo

charam o pódio, conquistando o
bronze com 88 pontos perdidos.
Antes da prova final, a dupla
holandesa liderava com 70 pontos, as brasileiras apareciam em
segundo também com 70 e as alemãs vinham logo atrás com 73
pontos. A regata da medalha ofereceu pontuação dobrada em relação às provas tradicionais e teve
duração de 20 minutos, dez a
menos que as outras 12 disputadas anteriormente. Nessa regata
decisiva, a dupla primeira colocada perdeu 2 pontos. Aquelas
que ficaram em segundo lugar
perderam 4 pontos, e assim por
diante. (Agencia Brasil)

Foto/ Júlio César Guimarães/COB

A dupla brasileira Martine Grael e Kahena Kunze conquistou o
bicampeonato olímpico da classe
49er FX da vela no início da madrugada de terça-feira (3) na Marina de Enoshima. A confirmação
do ouro na Olimpíada de Tóquio
(Japão), com 76 pontos perdidos,
veio com a terceira colocação na
regata da medalha.
Adupla da Alemanha Tina Lutz
e Susann Beucke fechou a prova
desta terça na quinta colocação, e
ficou com a medalha de prata,
com 83 pontos perdidos. As holandesas Annemiek Bekkering e
Annette Duetz foram a nona melhor dupla na regata decisiva e fe-

Alison dos Santos ganha medalha de bronze
O paulista Alison Brendom meu pai e minha mãe (Gerson
Alves dos Santos conseguiu na e Sueli) uns dias antes e corro
madrugada de terça-feira (3), por eles também. Corro pelo
no horário de Brasília, a pri- Gersão. Estou louco para volmeira medalha do Brasil no tar para São Joaquim da Barra
atletismo nos Jogos Olímpicos jogar um truco, gritar um seis
de Tóquio, a primeira na histó- na orelha dele. Muito feliz.
ria dos 400 m com barreiras e Quero rever meus irmãos,
a 18ª da modalidade em todos meus vizinhos de São Joaquim
os tempos. Ele garantiu o bron- da Barra”, disse, referindo-se
ze ao completar a prova em à cidade em que nasceu no dia
46.72 e conseguir pela sexta 3 de junho de 2000.
vez o recorde sul-americano
A medalha de ouro foi connesta temporada, mostrando, quistada pelo norueguês Karsaos 21 anos, a sua incrível evo- ten Warholm, que bateu o seu
lução no esporte.
próprio recorde mundial, com
Alison comemorou muito o tempo de 45.94, e a prata fio resultado, de início na pista e cou com o norte-americano
depois com um pequeno grupo Rai Benjamin, com 46.17 – os
de brasileiros que estava no dois eram os grandes favoritos
Estádio Olímpico do Japão. “O e junto com Alison protagonique passou na minha cabeça zaram a prova mais forte de
quando eu passei a linha é que todos os tempos dos 400 m
nós somos medalhistas olímpi- com barreiras.
“Quando acabou a prova eu
cos e quando acabei a prova vi
que tinham pessoas muito im- olhei para o telão, vi que tinha
portantes pra mim no telão me ficado em terceiro, olhei pro
assistindo, se emocionando telão e vi 45... Achei que estacom o que a gente fez. Eu não va na prova errada. Não é 400
estou aqui só por mim. Eu cor- m com barreiras isso aqui não.
ro por outras pessoas também, O Warholm estava na pressão
meu treinador, minha família, e fez o que todos achavam que
meus patrocinadores, todo era impossível com o recorde
mundo que gritou e torceu mundial”, comentou. “Eu espor mim. Eu não represento tava leve. Eu carrego pessosó o Alison e o atletismo, re- as comigo, mas elas estão
presento uma nação e eu te- aqui para me impulsionar.
nho eles comigo, recebi o ca- Me ajudaram a manter o pé
rinho das poucas pessoas que no chão. Tenho de agradecer
tem do Brasil aqui, ainda mais ao Edson Luciano e ao Inspor não ter público. As pou- tituto onde eu fui descoberto,
cas pessoas do Brasil aqui fi- à Prefeitura de São Joaquim da
zeram a grande diferença gri- Barra, onde comecei.”
tando. Essa medalha não é só
A Prevent Senior Sports é
minha, é do Brasil”, comentou, patrocinadora do atletismo bratão emocionado, que esqueceu sileiro para a entidade gestora
de fazer a “dancinha” que havia do esporte e os atletas brasiplanejado - “acompanhe nas re- leiros, visando a saúde integral
des sociais”.
dos indivíduos e apoio às comPiu, como é conhecido no petições. As Loterias Caixa
atletismo, demonstrou toda a são a patrocinadora máster do
sua felicidade. “Conversei com atletismo brasileiro.

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar
para pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para
lhe oferecer.

(11) 99653-7522

