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

Queiroga pede que brasileiros se
imunizem com a segunda dose
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Pequenos negócios respondem por
72% dos empregos gerados no país

www.jornalodiasp.com.br
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Vendas de automóveis têm
queda de 8,4% em julho

comparado a 2020

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,20
Venda:       5,20

Turismo
Compra:   5,15
Venda:       5,35

Compra:   6,17
Venda:       6,17

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

18º C

11º C

Quarta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo

Martine Grael e Kahena
Kunze são bicampeãs

olímpicas na classe 49er FX
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A dupla brasileira Martine
Grael e Kahena Kunze con-
quistou o bicampeonato olím-
pico da classe 49er FX da vela
no início da madrugada de ter-
ça-feira (3) na Marina de
Enoshima. A confirmação do
ouro na Olimpíada de Tóquio
(Japão), com 76 pontos per-
didos, veio com a terceira co-
locação 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 me-
dalha de prata, com 83 pontos
perdidos.                   Página 6

O pódio conquistado no
Endurance 6 Horas KGV no
último fim de semana (31),
não retrata fielmente o poten-
cial e a velocidade do Mave-
rick Kart Team. O quinto pos-
to 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-

Endurance 6h KGV:
Maverick Kart Team sobe

no pódio novamente
tados já coloca a equipe
como uma das grandes do
kartismo amador.

“Fizemos tudo o que es-
tava ao nosso alcance, acho
que foi uma das melhores
performances da nossa equi-
pe. Terminamos com a sen-
sação de dever cumprido. Só
tivemos um pouco de falta de
sorte com alguns karts. Esta-
mos evoluindo cada vez mais,
mas sempre fica a possibili-
dade de melhora, o objetivo
é melhorar sempre. Página 6

Alison dos Santos
conquista o bronze nos

Jogos de Tóquio
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Alison  dos Santos disputa
prova histórica

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 modali-
dade em todos os tempos. Ele
garantiu o bronze ao completar a
prova em 46.72 e conseguir pela
sexta vez o recorde sul-america-
no nesta temporada.      Página 6

Brasil vence o Japão
e está na semifinal
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Leal  foi o maior pontuador do Brasil

O Brasil está na semifinal dos
Jogos Olímpicos de Tóquio. A se-
leção masculina de vôlei, coman-
dada 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 elimi-
nou 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

Os pequenos negócios apre-
sentaram um saldo positivo de
2.094.812 empregos com car-
teira assinada, o que significa
71,8% das vagas criadas no
país. Número quase três vezes
superior ao das médias e gran-
des que contrataram, entre ju-
lho de 2020 e julho de 2021,
717.029 trabalhadores, segun-
do levantamento do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
com base nos dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Mi-
nistério da Economia.

Apenas em junho de 2021,
as micro e pequenas empresas
(MPE) apresentaram 871.197
admissões contra 654.801 des-
ligamentos, resultando em um
saldo positivo de 216.396 em-
pregos gerados. Esse montan-
te equivale a 70% do total de

empregos no território nacio-
nal. Já as médias e grandes
empresas (MGE) fizeram
663.993 admissões contra
596.048 desligamentos, com
saldo positivo de 67.945 em-
pregos, o que equivale a 21,9%
do total gerado no país.

Ainda de acordo com
Sebrae, o segmento de servi-
ços, 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 ci-
vil. (Agencia Brasil)
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As vendas de automóveis novos
registraram queda de 8,4% em ju-
lho na comparação com o mesmo
mês de 2020. Segundo balanço di-
vulgado na terça-feira (3) pela Fe-
deração Nacional da Distribuição

de Veículos Automotores (Fenabra-
ve), foram emplacados em julho
123,6 mil automóveis, enquanto em
julho do ano passado as vendas che-
garam a 134,9 mil unidades.

O resultado foi o pior para

um mês de julho desde 2005, de
acordo com a Fenabrave. Segun-
do a entidade, a falta de carros nas
concessionárias é devido aos pro-
blemas de desabastecimento de
peças e componentes.    Página 3

Anvisa
autoriza
testes de

medicamento
para

pneumonia
associada
 à covid

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou a realiza-
ção de pesquisas clínicas
para avaliar  a eficácia de
um medicamento  para  o
tratamento de pneumonia
associada à covid-19, o le-
ronlimabe.

O estudo será conduzi-
do  pe lo  Hospi ta l  Alber t
Einstein. O procedimento
aprovado será da chamada
Fase 3, voltada para avali-
ar a eficácia e segurança
de  pac ien tes  com pneu-
monia, mas que não estão
com suporte de ventilação
mecânica ou que foram in-
tubados.

Os testes usarão o mé-
t o d o  c h a m a d o  “ d u p l o -
c e g o ”  c o n t r o l a d o  c o m
placebo, em que uma par-
te  dos  voluntár ios  rece-
berá  o  medicamento  e  a
outra,  não, para comparar
os resultados de cada um
dos grupos.

O  l e r o n l i m a b e  a t u a
como inibidor, bloquean-
do a infecção das células.
Segundo a Anvisa, caso te-
nha sua eficácia compro-
vada, o medicamento pode
ajudar pessoas com qua-
dros moderados de pneu-
monia causados pela co-
vid-19.

O desenvolvimento do
medicamento e o teste são
d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  d a
e m p r e s a  e s t a d u n i d e n s e
CytoDyn. No Brasil, a em-
presa é representada pela
Biomm. (Agencia Brasl)

Prefeitura de São Paulo
mostra preocupação com

variante Delta
O Secretário Municipal de

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

cida como P1) no país, o secre-
tário enfatizou que a Delta já foi
identificada em 23 casos de co-
vid-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 limi-
tados com relação às outras vari-
antes, as modelagens feitas até o
momento pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).    Página 2

PEC dos precatórios prevê
parcelamento de dívidas

acima de R$ 66 mi
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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 em-
prego, que não tem renda. É um
programa social de grande im-
portância na vida dessas famíli-
as vulneráveis, que estão garan-
tindo o alimento graças à soli-
dariedade 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 situa-
ção de extrema pobreza e pobre-
za (renda mensal per capita de
até R$ 178), e que estejam ins-
critas no CadÚnico (sem o Bol-
sa Família). No lançamento, o
programa priorizava as famílias
que residiam em comunidades e
favelas, locais de pouca infraes-
trutura e de alto risco.

Com a ampliação do progra-
ma, todas as famílias que aten-
derem aos critérios de elegibi-
lidade 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 se-
tembro e novembro, respectiva-
mente. Para saber se tem direi-
to ao benefício, basta acessar o
site oficial do programa Bolsa
do Povo
(www.bolsadopovo.sp.gov.br) e
fazer a consulta utilizando o nú-
mero NIS da família.

Para o cálculo de beneficiá-
rios do Vale Gás, o Governo le-
vou em consideração a média de
integrantes por família na faixa
mais vulnerável da população.
De acordo com o estudo “Fe-
cundidade e Dinâmica da Popu-
lação Brasileira”, elaborado pelo
Fundo de População das Nações
Unidas (UNFPA), as mulheres
que integram os 20% mais po-
bres 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 possibilida-
de de contemplar seus vulnerá-
veis”, declarou a Secretária de
Desenvolvimento Social do Es-
tado de São Paulo, Célia Parnes.

Central de Atendimento
Em caso de dúvidas, o cida-

dão pode ligar gratuitamente para
a Central de Atendimento Bolsa
do Povo: 0800 7979 800. O pro-
grama também disponibiliza o
assistente virtual do Bolsa do
Povo via Whatsapp, pelo núme-
ro (11) 98714-2645, para orien-
tações aos usuários.

IMPORTANTE : O Governo
do Estado de SP não liga ou en-
via mensagens de texto para so-
licitar informações de dados
pessoais e nem para ativação de
links de participação e/ou aces-
so a programas e serviços públi-
cos oferecidos aos cidadãos.

A prefeitura de São Paulo
registrou 445 recusas da vaci-
na contra o coronavírus até a
manhã de terça-feira, (3). Elas
assinaram um termo porque
não aceitaram a marca de imu-
nizante disponível no momen-
to e, por isso, passaram para o
fim da fila da vacinação.

A medida, adotada para coi-
bir a escolha da marca de vaci-
na, entrou em vigor na última
terça-feira (27) da semana pas-
sada, a partir de uma lei apro-
vada pela Câmara Municipal e
sancionada pelo prefeito Ri-
cardo Nunes.

Assim, quem recusar a imu-
nização ao ser informado so-
bre o fabricante da vacina só
terá novamente a oportunidade

SP: 445 pessoas vão para o
fim da fila por recusar marca

de vacina
de receber a dose quando todo
o cronograma municipal de va-
cinação for concluído.

São abertas exceções ape-
nas para gestantes e puérperas
[que tiveram filhos recente-
mente] e para aqueles que tive-
rem 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 explica-
dos os riscos de não se vaci-
nar e que a eficácia de todas
as marcas de imunizante usa-
das na campanha é semelhan-
te. (Agência Brasil) Estado anuncia Praça da Cidadania

em seis cidades da Grande SP e litoral
O Governador João Doria

assinou na terça-feira (3) con-
vênio para a implantação da Pra-
ça da Cidadania em seis municí-
pios da Região Metropolitana de
São Paulo e litoral, entre eles,
Carapicuíba, Cubatão, Itapevi,
Itaquaquecetuba, Osasco e San-
tos. A iniciativa já está presente
em Santo André, Guarulhos e na
capital, em Paraisópolis.

“Um programa muito impor-
tante 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 pro-
grama oferece mais de 20 cur-
sos profissionalizantes em seis
áreas do conhecimento: beleza
e bem-estar, moda e arte, gastro-
nomia, informática, construção
civil e administração.

Os cursos desenvolvidos
pelo Fundo Social de São Pau-
lo, em parceria com o Centro
Paula Souza, são voltados para
a geração de renda e ao desen-
volvimento da economia local.
No local, também são oferta-
dos serviços do Centro de In-
tegração 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 urba-
nas do território com a implan-
tação 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 in-
cremento da participação comu-
nitária e integração da população
residente naquela comunidade.

O espaço destinado ao lazer,
esportes e convivência poderá
contar, dependendo de cada pro-
jeto, 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 jo-
gos, 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 inici-
ativa. 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, respectiva-
mente, das empresas Ecovias e
Ecopistas.

Estudantes da rede estadual retornam
presencialmente para as aulas do 2º semestre
As aulas do 2º semestre re-

tornaram 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  ma-
nhã 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 passa-
rão a atender os estudantes de for-
ma presencial de acordo com sua
capacidade física, e não mais ape-
nas seguindo a porcentagem de
ocupação indicada no Plano SP, res-
peitando 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 diálo-
go da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP),
68 municípios ainda têm decre-
tos que impedem o retorno pre-
sencial 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 viabi-
lização do ensino mediado por
tecnologia no contexto da pan-
demia, 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 en-
trar em caminhos melhores den-
tro da educação, vamos seguin-
do em frente com mais investi-
mento, com mais infraestrutura,
com mais escolas em tempo in-
tegral garantindo um retorno se-
guro no Estado”, afirmou Lucas
Gomes Chen, presidente da
União Municipal dos Estudantes
Secundaristas de São Paulo
(UMES), que também acompa-
nhou o retorno junto ao secre-
tário estadual.

No Conecta Educação foram
R$ 1,5 bilhão investido para re-
novar o parque tecnológico das
escolas com desktops, note-
books, tablets, chips de internet,
TVs, plataformas de carrega-
mento móvel e outros itens. Já
o PDDE-SP é um programa guar-
da-chuva, que, a partir de eixos,
permite às escolas realizar com-
pras 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 es-
teja acima de 37,5 graus, será
orientado o retorno para casa. Os
protocolos também incluem hi-
gienização frequente das mãos
com água e sabão ou álcool em
gel 70% e dos ambientes e am-
bientes arejados com portas e
janelas abertas.

Todos os estudantes que não
possuam atestado de comorbi-
dade serão orientados a frequen-
tar 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 res-
ponsável legal deverá comunicar
por escrito a unidade e se com-
prometer 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 inten-
sificando as ações de prevenção
contra a covid-19, principalmente
no momento em que há variantes
de preocupação em circulação
como a variante Delta, identifi-
cada inicialmente na Índia. Ape-
sar 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 li-
mitados com relação às outras
variantes, as modelagens feitas
até o momento pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) suge-
rem taxa de crescimento maior
do que as outras variantes circu-
lantes na Índia, o que automati-
camente sugere maior potencial
de transmissão.

“Em função de todo esse qua-
dro, 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 gri-
pal, procurar uma unidade de saú-
de e investigar qualquer caso sus-
peito por meio de exames clíni-
cos e laboratoriais. Além disso,
os casos devem ficar em isola-
mento por dez dias e seus conta-
tos 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 rece-
berão máscaras N95. Segundo
ele, as barreiras sanitárias em ter-
minais rodoviários, de carga e
aeroportos continuam. “Vamos
distribuir em toda a rede 500 mil
máscaras para a contenção da dis-
seminação da variante. Os casos
leves e moderados são atendidos
e acompanhados pela atenção bá-
sica 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 ado-
lescentes, motivo pelo qual não

há previsão de implantação de
novos leitos pediátricos nas uni-
dades de internação da cidade.
“Nós tínhamos 118 leitos pediá-
tricos antes da pandemia e conti-
nua esse número, além de outros
dez no Hospital de São Miguel e
dez de UTI neo-natal em Itaque-
ra. No momento, não temos ne-
nhuma criança ou adolescente
com covid internada”.

O secretário ressaltou ainda
que a cidade continua registran-
do queda nas internações e nas
mortes, mas ainda há estabilida-
de no número de casos. “A trans-
missibilidade, que registra au-
mento de pouco mais de 1%,
pode ser fruto da circulação da
variante Delta e do momento sa-
zonal com baixas temperaturas,
no qual é comum o avanço de ca-
sos 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 va-
cina, com a imunização em tor-
no de 83,8% do público alvo
com a primeira dose. “Agradeço
a grande adesão da população de

São Paulo. Por conta disso, po-
demos anunciar a ampliação dos
alunos nas escolas e iniciar uma
cautelosa retomada da economia,
fundamental para combater a de-
sigualdade social”, afirmou.

Nunes anunciou ainda a ante-
cipação da vacinação de pessoas
com 25 anos para a próxima sex-
ta-feira (6) . Na quinta-feira (5)
será a vez dos munícipes com 26
anos e os de 27 podem se vaci-
nar nesta quarta-feira, (4). No sá-
bado (7), aqueles que precisarem
tomar a segunda dose, podem ir
aos postos de vacinação.

Para receber a vacina, é obri-
gatório apresentar comprovante
de residência na capital e um do-
cumento de identificação. Pelo
Filômetro, é possível acompa-
nhar a situação de espera nos pos-
tos de vacinação contra a covid-
19 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 ocupa-
dos, enquanto 25% dos leitos de
enfermaria voltados para pacien-
tes com covid-19 estão ocupa-
dos. (Agência Brasil)

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 ban-

cada 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 fe-

chando  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 ima-
gem dos verdadeiramente cristãos

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Jair Bolsonaro vai ou não participar de ato - na avenida Pau-

lista 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 apos-
tam num Impedimento de Bolsonaro ?

.
JUSTIÇAS (Brasil)
Defesa de Bolsonaro e do vice Mourão não enxergam possi-

bilidade da chapa de 2018 ser cassada por acusações de disparos
de fake news pelas redes sociais

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

publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Inter-
net desde 1996, o site - cesarneto.com - foi se tornando referên-
cia da liberdade possível. Twitter  @cesarnetoreal - Email
cesar@cesarneto.com
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O trabalho remoto dos ser-
vidores públicos federais duran-
te a pandemia da covid-19 gerou
economia de R$ 1,419 bilhão,
divulgou na terça-feira (3) a
Secretaria Especial de Desbu-
rocratização, Gestão e Gover-
no Digital do Ministério da
Economia. O levantamento
considerou a redução de gas-
tos de custeio (manutenção da
máquina pública) de março de
2020 a junho de 2021.

Ao todo, foram analisados
cinco tipos de despesas: diári-
as; passagens e locomoção;
energia elétrica; água e esgoto;
e cópias e reprodução de docu-
mentos. De acordo com o Mi-
nistério da Economia, cerca de
190 mil servidores públicos fe-
derais continuam trabalhando de
forma remota, o equivalente a
32% do total.

A digitalização dos serviços

públicos contribuiu para a manu-
tenção do trabalho remoto. Atu-
almente, o Portal Gov.br ofere-
ce 4.648 serviços, dos quais
3.284 (70,7%) são completa-
mente digitalizados, dispensan-
do a necessidade de o cidadão
sair de casa. Outros 647 servi-
ços (13,9%) são parcialmente
digitalizados, requerendo o en-
vio de documentos físicos ou a
ida a alguma unidade de atendi-
mento em alguma etapa, e 717
(15,4%) não são digitais, apenas
iniciados pelo portal e executa-
dos fisicamente.

Segundo o levantamento, o
maior volume de economia foi
registrado com passagens e des-
pesas com locomoção, com R$
512,6 milhões que deixaram de
ser gastos desde o início da pan-
demia. Em seguida vêm os gas-
tos 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 mi-
lhões). Todos os valores foram
atualizados pela inflação do pe-
ríodo considerando o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor 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 traba-
lho remoto em atividades em que
a presença física dos servidores
não seja essencial. Até o momen-
to, nove órgãos federais comple-
taram o processo de adesão.

Entre os ministérios, as pas-
tas da Economia, da Cidadania,
do Desenvolvimento Regional

aderiram ao teletrabalho perma-
nente. Completam a lista a Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel); a Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviários
(Antaq); a Controladoria-Geral
da União (CGU); a Advocacia-
Geral da União (AGU); o Con-
selho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e a Escola
Nacional de Administração Pú-
blica (Enap).

Segundo o Ministério da
Economia, o Programa de Ges-
tão representa uma mudança de
cultura, ao substituir controle de
frequência por controle de pro-
dutividade, com metas, prazos e
tarefas definidas, o que contri-
bui para aprimorar a qualidade do
serviço público. As regras para
o teletrabalho no Poder Execu-
tivo estão regulamentadas pela
Instrução Normativa 65, de ju-
lho 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 Ve-
ículos Automotores (Fenabra-
ve), foram emplacados em julho
123,6 mil automóveis, enquan-
to 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. Segun-
do a entidade, a falta de carros
nas concessionárias é devido aos
problemas de desabastecimento
de peças e componentes.

No acumulado dos primei-
ros sete meses do ano, no entan-
to, as vendas de automóveis con-

tinuam em alta na comparação
com 2020, registrando cresci-
mento de 20,2% e emplacamen-
to 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 emplacamen-
to de 309,4 mil unidades. No acu-
mulado de janeiro a julho, a alta é
de 33,7% em comparação com os
primeiros sete meses do ano pas-
sado, com a comercialização de 2
milhões de unidades.

Motos
As vendas de motos registra-

ram 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 ju-
lho só não foi melhor pela falta
de produtos. Mas notamos que a
demanda permanece alta e os
emplacamentos de motocicletas
continuam em plena recupera-
ção, já que elas estão consoli-
dadas como veículos de trans-
porte de pessoas e cargas ex-
pressas”, ressaltou o presidente
da Fenabrave, Alarico Assump-
ção Júnior.

Caminhões
As vendas de caminhões tive-

ram crescimento de 20,8%, com

a comercialização de 11,4 mil
unidades em julho. No acumula-
do 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 nes-
te ano cresçam 10,9%, com a
comercialização de 1,7 milhão
de unidades. A estimativa está
abaixo da previsão feita no iní-
cio do ano de que as vendas de
carros cresceriam 15,4% neste
ano em relação a 2020.

Para os caminhões é espera-
do 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)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na terça-
feira (3), em Brasília, que o go-
verno prepara uma Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
para estabelecer critérios e li-
mites de pagamento de preca-
tórios. Os precatórios são as
dívidas contraídas pelos gover-
nos, em todas as esferas, quan-
do são condenados em instân-
cia final pela justiça a pagar a
pessoas físicas ou jurídicas.

O esboço da PEC, segundo
Guedes, prevê, primeiro, o pa-
gamento integral e instantâneo
das requisições de pequeno va-
lor, dívidas até R$ 66 mil. No
outro extremo, estão o que o
ministro chamou de superpre-
catórios, dívidas acima de R$
66 milhões. Nesse caso, o pa-
gamento seria parcelado com
entrada de 15%, mais nove
prestações iguais anuais.

“Não haverá calote”, desta-
cou o ministro da Economia.
“E os mais vulneráveis serão
inteiramente preservados”,
disse. No caso dos superpre-
catórios, a ideia é que a nova
regra de parcelamento dê uma
previsibilidade orçamentária
para os próximos anos. Segun-
do Guedes, a proposta também
será trabalhada dentro do teto
dos gastos públicos.

Guedes participou na ma-
nhã de terça-feira de um semi-
nário virtual sobre as dívidas
judiciais e o ajuste fiscal, rea-
lizado pelo jornal Poder360,
em parceria com o Instituto
Brasileiro de Ensino, Desen-
volvimento e Pesquisa (IDP).
O evento também contou com
a presença do ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF)
Gilmar Mendes.

Na segunda-feira (2), Pau-
lo 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 Pa-
checo. O ministro da Econo-
mia disse que também já con-
versou com o presidente do
STF, Luiz Fux, e que é impor-
tante ter esses respaldos polí-
tico e jurídico.

Fonte de recursos e limi-
tações

A limitação de pagamento
de precatórios também deve
ser semelhante para estados e
municípios. Uma das propos-
tas, segundo Guedes, é estabe-
lecer um percentual anual da
receita corrente líquida do
ente federativo, em torno de
2,5%. “Dentro desse limite que
dê para pagar todas as requisi-
ções 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 sen-
tenças menores de R$ 450 mil
serão pagas à vista, pelo menos
nos próximos anos. Isso nos dá
muito conforto”, garantiu, re-
afirmando que os superpreca-
tórios já seriam parcelados au-
tomaticamente.

A novidade, segundo o mi-
nistro, é a proposta de usar pro-
gramas de privatização como
moeda de pagamento. “Pode-

PEC dos precatórios
prevê parcelamento
de dívidas acima de

R$ 66 mi
mos criar um fundo patrimo-
nial para acelerar o pagamento
desses precatórios”, disse.

“Quando o ritmo de criação
de obrigações é maior que a
nossa capacidade de pagamen-
to, temos que fazer como to-
dos fazem, você vende o carro
para pagar uma dívida e conti-
nuar solvente”, explicou.

Para o ministro, o fundo de
precatórios permite a separa-
ção de gastos extraordinários
como esse, ajudando na manu-
tenção do teto de gastos, e é
uma garantia de pagamento a
quem tem direito. “Se tem es-
tatais a serem vendidas, se
existem fundos do setor priva-
do que compram esses direi-
tos [compram os títulos das
dívidas], que isso seja usado
para alavancar a transformação
do Estado brasileiro”, disse.

“Então, esses direitos es-
tão muito longe de ser calote,
são um título, uma exigibilida-
de 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 estu-
dada, segundo o ministro da
Economia, é o leilão de pre-
catórios, para aqueles que ti-
verem urgência em receber a
dívida. Nesse caso, ela é ofe-
recida com deságio (abaixo do
valor) e, se o governo tiver al-
guma sobra no orçamento, uma
vez atendidas as requisições de
pequeno valor, pode fazer o
pagamento.

“Meteoro” de RS 90 bi-
lhões

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 paga-
mento de precatórios em 2022.

“Meteoro porque o núme-
ro extrapolou qualquer possi-
bilidade de previsões do nos-
so lado”, afirmou. “Algo que,
para ser cumprido, paralisaria
todas as outras atividades do
governo”, completou, expli-
cando que o orçamento da
União hoje para despesas não
obrigatórias é de R$ 96 bi-
lhões.

Segundo o ministro, nos
anos 2010, os gastos com pre-
catórios 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 surpreen-
deu”, disse.

“O que me preocupa é a di-
mensão fiscal em si. Você me
pergunta se dormimos no pon-
to. Possivelmente sim. O go-
verno em alguma coisa falhou
porque nós sabíamos. Eu recla-
mei do ritmo de crescimento
dos precatórios, mas não havia
o que pudéssemos fazer, por-
que vem de instâncias as quais
não temos alcance, a não ser
conversando, que é o que esta-
mos fazendo”, disse. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

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 ati-
vidades investigadas pela Pes-
quisa Industrial Mensal (PIM)
registraram recuo na produção.
No acumulado do primeiro se-
mestre, a produção avançou
12,9%. Os dados foram divulga-
dos na terça-feira (3) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

O gerente da pesquisa, André
Macedo, destacou que em maio,
após três meses de queda, hou-
ve uma volta ao campo positivo
e a indústria igualou o patamar
de antes da pandemia. No entan-
to, esse resultado não superou as
perdas anteriores. “Com essa
variação nula em junho, o setor
permanece no patamar pré-cri-
se, mas no resultado desse mês
observa-se uma predominância
de taxas negativas entre as ativi-
dades industriais”, afirmou.

Para o pesquisador, os efei-
tos da pandemia de covid-19, tan-
to no processo de produção
como na economia, explicam o
menor dinamismo do setor. “Há,
no setor industrial, uma série de
adversidades por conta da ne-
cessidade das medidas de restri-
ção, como a redução do ritmo
produtivo, a dificuldade de ob-
tenção de matérias-primas e o
aumento dos custos de produ-
ção”, disse.

Macedo acrescentou que,
pelo lado da demanda, observan-
do a economia como um todo,
a alta taxa de desemprego in-
fluencia o resultado. “Há tam-
bém uma taxa de desocupação
alta, o que traz uma consequ-
ência para a massa de salários.
São fatores que não são recen-
tes, mas ajudam a explicar esse
comportamento da produção in-
dustrial”, afirmou.

O setor de veículos automo-
tores, reboques e carrocerias
com a queda de 3,8%, foi o prin-
cipal impacto negativo no mês,

voltando a cair depois de regis-
trar 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 pa-
ralisações em seus parques
produtivos. “Isso explica não
só o resultado negativo de ju-
nho, mas o movimento de per-
da mais importante que essa
atividade vem mostrando nes-
se início de 2021.”

O setor de celulose, papel e
produtos de papel foi outro im-
pacto 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 ativida-
de é a celulose, que é uma maté-
ria-prima. Em junho, especifica-
mente, 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 ati-
vidade,  o açúcar provocou im-
pacto significativo. “Alguns itens
importantes que têm uma carac-
terística de volatilidade muito
grande, como é o caso do açú-
car, 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-açú-
car”, informou.

Impacto positivo
O principal impacto positi-

vo em junho em relação a maio
(4,1%) ficou com a atividade de
produção, coque, produtos deri-
vados do petróleo e biocombus-
tíveis. 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 relacio-
nado às consequências da pande-
mia. “Essa melhora recente tam-
bém pode estar diretamente as-
sociada a um grau maior de fle-
xibilização das medidas de iso-
lamento, com maior número de
pessoas vacinadas. Então, há uma
tendência ao aumento de mobi-
lidade e isso pode se traduzir em
efeitos positivos dentro dessa
atividade”, pontuou.

Primeiro semestre
A pesquisa indicou que a ex-

pansão de 12,9% da produção
industrial do país, no acumula-
do de janeiro a junho, atin-
giu as quatro categorias eco-
nômicas, como também em
21 das 26 atividades anali-
sadas. Com o crescimento
de 56,9% no período, a ati-
vidade de veículos automo-
tores, reboques e carroceri-
as foi a maior influência no
resultado. Máquinas e equi-
pamentos (41,5%), metalurgia
(26,3%) e produtos minerais
não metálicos (31,3%), também
representaram impactos positi-
vos no indicador.

“Esse avanço acontece dian-
te de uma base de comparação
muito depreciada. No acumula-
do de janeiro a junho de 2020,
há a perda de 10,9%. A magni-
tude 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, rebo-
ques e carrocerias (81,5%), em
metalurgia (47,7%) e em máqui-
nas 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%), fi-
caram abaixo da média da indús-
tria.

De acordo com Macedo, em
grande parte, as taxas altas se
devem à baixa base de compara-
ção, uma vez que, em junho do
ano passado, várias unidades pro-
dutivas do país sentiam os efei-
tos 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 interanu-
ais, os resultados sejam de cres-
cimento alto e com espalhamen-
to das taxas positivas pelas ati-
vidades”, analisou.

Pesquisa
Conforme o IBGE, desde a

década de 1970, a PIM Brasil
produz indicadores de curto
prazo relacionados ao compor-
tamento do produto real das in-
dústrias extrat iva e de transfor-
mação.

Em maio de 2014, começou
a divulgação da nova série de ín-
dices mensais da produção in-
dustrial, elaborada após refor-
mulação para atualizar a amos-
tra de atividades, produtos e in-
formantes. Foi criada uma estru-
tura de ponderação dos índices,
com base em estatísticas indus-
triais mais recentes para se in-
tegrar às necessidades de im-
plantação da Série de Contas
Nacionais - referência 2010, e
adotadas as novas classificações
de atividades e produtos usadas
pelas demais pesquisas da indús-
tria a partir de 2007, que são a
Classificação Nacional de Ativi-
dades Econômicas (CNAE 2.0)
e a Lista de Produtos da Indús-
tria (Prodlist-Indústria). (Agen-
cia Brasil)
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O Comitê de Política Mone-
tária (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 expec-
tativa 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 úl-
tima reunião que devem manter a
elevação da Selic no mesmo pa-
tamar de 0,75 ponto percentual.

Dessa forma, a Selic conti-
nua em um ciclo de alta, depois
de passar seis anos sem ser ele-
vada. De julho de 2015 a outu-
bro de 2016, a taxa permaneceu
em 14,25% ao ano. Depois dis-
so, 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 avan-
çou para 2,75% ao ano e, no iní-
cio 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 usa-

da nas negociações de títulos
públicos emitidos pelo Tesouro
Nacional no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas da economia. Ela tam-
bém é o principal instrumento
do Banco Central para manter a
inflação sob controle. O BC atua
diariamente por meio de opera-
ções de mercado aberto – com-
prando e vendendo títulos públi-
cos federais – para manter a taxa
de juros próxima ao valor defi-
nido 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 po-
dem conter a atividade econômi-
ca. Ao reduzir a Selic, a tendência
é de que o crédito fique mais bara-
to, 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 con-
sideram 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 encon-
tro, são feitas apresentações téc-
nicas sobre a evolução e as pers-
pectivas das economias brasilei-
ra e mundial e o comportamen-
to do mercado financeiro. No
segundo dia, os membros do
Copom, formado pela diretoria
do BC, analisam as possibilida-
des 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 di-
retor Bruno Serra testou po-
sitivo e, portanto, não partici-
pará das sessões presenciais.
“O diretor segue assintomáti-
co e desempenhando normal-
mente suas funções de maneira
remota”, informou o BC.

Inflação em alta
Para 2021, a meta de infla-

ção que deve ser perseguida
pelo BC, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de
3,75% para este ano, com inter-

valo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para bai-
xo. Ou seja, o limite inferior é
2,25% e o superior é 5,25%.

No último Relatório de In-
flação, divulgado no fim de ju-
nho pelo Banco Central, a auto-
ridade 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 câm-
bio partindo de R$ 5,05.

Já a projeção do mercado é
de uma inflação ainda maior, fe-
chando o ano em 6,79%, de acor-
do com o último boletim Focus.
É a 17ª alta consecutiva da previ-
são das instituições financeiras.

Em junho, a inflação desace-
lerou para 0,53%, depois de che-
gar a 0,83% em maio. Ainda as-
sim, 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 Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE) na próxima semana, mas
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - 15 (IPCA-
15), que mede a prévia da infla-
ção 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)

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, pediu na terça-
feira (3) que os brasileiros se
imunizem com a segunda dose
das vacinas, como forma de
proteção efetiva, inclusive con-
tra 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 con-
seguiram conter a propagação
comunitária da variante delta.
Os Estados Unidos também
enfrentam o problema. Nós
estamos assistindo, e isso
acontece sobretudo com aque-
les que não estão vacinados. As
nossas vacinas funcionam con-
tra essa variante. Aproveito para
lembrar às pessoas que ainda
não tomaram a segunda dose

Queiroga pede que
brasileiros se

imunizem com 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 morado-
res. A comunidade foi alvo, nos
últimos dias, de um experi-
mento de vacinação em massa,
com a aplicação de 33 mil do-
ses. Na terça-feira, foi realiza-
da na comunidade uma busca
ativa de pessoas que ainda não
tinham sido vacinadas.

Também participaram da
solenidade o ministro do Tu-
rismo, Gilson Machado, o se-
cretário 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 (Fi-
ocruz), 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 Ja-
neiro concentram esforços
para atrair grandes eventos de
diferentes áreas e, com isso,
movimentar a economia local.
A intenção é que, com o avan-
ço da vacinação contra a covid-
19, o calendário da cidade vol-
te a ser preenchido com con-
gressos presenciais e eventos
nacionais e internacionais.

A iniciativa é do Rio Con-
vention & Visitors Bureau (Rio
CVB), fundação privada, sem
fins lucrativos, voltada para es-
timular o turismo e eventos na
capital fluminense. As parcerias
foram firmadas com a Associa-
ção Brasileira de Bares e Res-
taurantes (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 atra-
ção de investimentos da prefei-
tura do Rio, a Invest.Rio.

Nas respectivas áreas, as
organizações compromete-
ram-se a mapear os principais
eventos e verificar a viabilida-
de de o Rio sediá-los. O COB
e o Comitê Paralímpico Bra-
sileiro, por exemplo, vão sele-
cionar as principais competi-
ções esportivas nacionais e in-
ternacionais para submeter a
candidatura da cidade, aprovei-
tando a infraestrutura e os
principais atrativos da cidade.
Já a Invest.Rio é responsável
pela interlocução com a pre-
feitura e pela busca de patro-
cinadores que permitam a rea-
lização dos eventos.

Antes da pandemia, em
2019, mais de 300 eventos fo-
ram realizados no Rio de Ja-
neiro, atraindo, ao todo, mais
de 1 milhão de visitantes à ci-
dade e resultando em uma re-

ceita de R$ 1 bilhão. Os even-
tos confirmados para 2022 ain-
da estão longe dessa marca. De
acordo com o Rio CVB, tais
eventos devem gerar fatura-
mento de cerca de R$ 300 mi-
lhões.

Somente em 2020, o núme-
ro de congressos e feiras rea-
lizados no Rio caiu mais de
80%. Ao todo, foram 54 even-
tos realizados de forma presen-
cial, enquanto, em 2019, foram
334.

Retomada
A prefeitura do Rio de Ja-

neiro espera que, até setembro,
77% da população já tenham to-
mado a primeira dose da vacina
contra a covid-19 e 45%, rece-
bido 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 prefei-
tura, é fundamental para a re-
tomada e servirá de passaporte
para ter acesso a certos espa-
ços. Em 2 de setembro, na pri-
meira fase, deverão ser libera-
dos os eventos em locais aber-
tos, e estádios e danceterias
poderão receber 50% do pú-
blico, desde que os frequenta-
dores tenham tomado as duas
doses. O uso de máscaras con-
tinuará sendo obrigatório.

O plano de liberação vai até
15 de novembro, na terceira
fase, quando 75% dos morado-
res da capital, de todas as ida-
des, poderão ter recebido a se-
gunda dose. A previsão é, en-
tão, liberar a população do dis-
tanciamento social e do uso de
máscaras, que serão obrigató-
rias apenas no transporte públi-
co e nas unidades de saúde.
(Agencia Brasil)

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 ENG
ARTUR ANTUNES MACIEL, Nº
228, CIDADE DOMITILA, JABAQUARA, SAO PAULO - SP, CEP: 04387-300
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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 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 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 . 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 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. 
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Ministro das Comunicações diz que
privatização valorizará os Correios

 “Nós temos que preservar os
Correios, valorizar os Correi-
os”. A afirmação foi feita na ter-
ça-feira (3) pelo ministro das
Comunicações, Fábio Faria,
após inaugurar o Museu da Rá-
dio Nacional do Rio de Janeiro.

O ministro explicou que
existem muitas empresas atuan-
do hoje no Brasil, sejam nacio-
nais ou internacionais, que “vêm,
ano a ano, buscando um market
share (quota de mercado) im-
portante de encomendas que os
Correios, por não ter recursos
para investir e manter a sua com-
petitividade, vai chegar um mo-
mento em que vão perder prati-
camente todo o seu market sha-
re de vendas e de encomendas
para essas empresas. E a gente
precisa fazer com que os Cor-
reios sejam preservados”.

O ministro anunciou que nes-

ta quarta-feira (4), às 10h, o re-
lator 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 servi-
ços postais. A gente só conse-
gue fazer essa manutenção fa-
zendo com que quem adquirir a
empresa vai ganhar o bônus, que
é a parte das encomendas, da lo-
gística, de inteligência, e ela
também vai ter que preservar os
95% dos brasileiros que rece-
bem cartas e encomendas ao re-

dor do Brasil. Isso está garanti-
do. Nós garantiremos, de uma
vez por todas, a universalização
das entregas dos Correios, com
esse processo”, disse Faria.

Segundo o ministro, a priva-
tização não vai onerar o cidadão.
“No site gov.br/pelofuturodos-
correios, nós colocamos a esta-
bilidade dos funcionários por
um período, a questão dos pre-
ços”. Faria afirmou que após oito
meses de trabalho com as con-
sultorias, com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e con-
versando com as bancadas parti-
dárias, 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 aca-
so, 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 polí-
ticas 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 Comu-
nicações, a privatização é a úni-
ca saída para os Correios. “Eu
tenho certeza que o Congresso,
tanto a Câmara como o Senado,
que são soberanos, fará uma vo-
tação justa para os Correios, para
os funcionários, para essa em-
presa que dá orgulho ao Brasil”.
(Agencia Brasil)

CNJ lança ação para colher biometria
e emitir documentos a presos

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) lançou  na terça-fei-
ra (3) a Ação Nacional de Bio-
metria e Documentação Civil de
Pessoas Presas, com o objetivo
de lidar com o grande número de
pessoas sem documentos no sis-
tema penitenciário.

Segundo dados do Executi-
vo, cerca de 80% das pessoas
presas não têm documentos em
seus prontuários. A iniciativa do
CNJ reuniu 150 instituições lo-
cais e nacionais em uma estru-
tura voltada para a emissão de

documentos e coleta de biome-
tria dos detentos.

De acordo com o CNJ, o
projeto deve uniformizar o uso
da biometria em todo o país, evi-
tando 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 equi-
pamentos biométricos serão

distribuídos às 27 unidades da
federação, segundo o CNJ. Os
kits serão destinados a varas
que realizam audiências de cus-
tódia, varas de execução penal
e a unidades de privação de li-
berdade, seguindo diretrizes da
resolução 306/2019. O pro-
grama prevê também o treina-
mento 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 identi-
ficação civil é pré-requisito para
acessar diversas políticas públi-
cas e que por isso é uma obriga-
ção do Estado fornecer docu-
mentação a quem não possui.

“Não facilitar que essas pes-
soas presas se apresentem do-
cumentalmente é inviabilizar
completamente a sua reintegra-
ção social, seu acesso a pro-
gramas sociais seu acesso a
tudo que se oferece a todo e
qualquer brasileiro”, disse Fux.
(Agencia Brasil)



QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2021 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

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

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B51683

04 - 05 - 06/08/2021

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] 
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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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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 procedi-
mento comum com pedido de nulidade das cobranças,restitui-
ção 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 proces-
suais 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] 
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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 Claro-
SP, 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.

COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
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.

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. Con-
vocação: 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 Balan-
ço Patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras publicadas no Diário Ofi cial Empresarial do dia 22.05.2021 e no Jor-
nal 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 fi nanceiras que se encerrar em 31.12.2021: Indicados pela acionista Brasil Agronegócio - Fundo de Investi-
mento 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 acio-
nista Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações: (d) Tomaz Grisanti de Moura, brasileiro, soltei-
ro, engenheiro, RG 27.250.776-3-SSP-SP, CPF/ME 290.370.998-07; (e) Luis Antonio Lopez Quintans, brasileiro, divor-
ciado, 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 Mu-
nhoz 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, administra-
dor 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 unani-
midade 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 Indepen-
dente: (l) Marise Ribeiro Barroso, brasileira, divorciada, RG 05726012-7-IFP-RJ, CPF/MF 795.146.007-97, permanecen-
do vago os cargos de seus respectivos suplentes. A posse dos membros do Conselho de Administração ora eleitos fi ca con-
dicionada: (a) à assinatura de termo de posse e lavrado em livro próprio; e (b) à apresentação de declaração de desimpedi-
mento. 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 Par-
ticipações. JUCESP nº 358.476/21-5 em 27.07.2021. 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, Se-
cretária: 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) Pro-
jeto de Estatuto Social; (c) a nomeação e eleição dos membros da Administração, que será composta por uma Di-
retoria 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. Encerramen-
to: 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.

Balanços Controladora Consolidado
 patrimoniais  31/12/ 31/12/ 01/01/ 31/12/ 31/12/ 01/01/
 Nota 2020 2019 2019 2020 2019 2019
   (reapre-   (reapre-
Ativo   sentado)   sentado)
Circulante  161 245 898 12.511 9.892 7.218
Caixa e equivalentes
 de caixa 4 153 238 892 4.463 4.084 2.720
Tributos a recuperar  8 7 6 23 306 873
Contas a receber 5 - - - 5.506 3.598 1.968
Outros créditos  - - - 722 270 90
Estoques 6 - - - 1.775 1.634 1.565
Despesas antecipadas  - - - 22 - 2
Não circulante  39.673 42.821 37.362 65.399 51.674 43.339
Investimentos 7 24.481 25.564 18.040 - 1.057 403
Imobilizado 8 4.275 4.794 5.312 31.234 22.557 13.874
Intangível 9 10.917 12.463 14.010 33.826 27.946 29.020
Outros créditos  - - - 339 114 42
Total do ativo  39.834 43.066 38.260 77.910 61.566 50.557
Demonstrações Controladora Consolidado
 dos resultados  31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 Nota 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 16 (2.752) 318 27.983 27.454
Custos dos produtos vendidos
 e serviços prestados 17 - - (3.750) (4.417)
Lucro bruto  (2.752) 318 24.233 23.037
Receitas (despesas) operacionais:
Vendas, gerais e administrativas 18 (2.250) (2.091) (25.902) (18.684)
Outras receitas (despesas) operacionais  - - (84) (17)
Ganho pela remensuração
 do investimento a valor justo  - - 2.029 -
Resultado operacional antes do
 resultado fi nanceiro  (5.002) (1.773) 276 4.336
Receitas fi nanceiras 19 6 33 132 303
Despesas fi nanceiras 19 (1) (1) (4.370) (370)
Resultado fi nanceiro  5 32 (4.238) (67)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS  (4.997) (1.741) (3.962) 4.269
Imposto de renda e contribuição social 20 (5) (8) (2.287) (2.763)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  (5.002) (1.749) (6.249) 1.506
Participação de não controlador  - - (1.247) 1.127
  (5.002) (1.749) (5.002) 379
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

Demonstrações dos fl uxos  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 fl uxo
 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)
Baixas e reversões do imobilizado  - - - 771
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 fi nanciamento:
Aumento de capital 15 2.400 7.050 2.400 7.050
Empréstimos para fi nanciamento  - - 13.000 -
Pagamento de empréstimos obtidos
 junto a partes relacionadas  - - - (722)
Caixa gerado pelas atividades
 de fi nanciamento  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 fi nal 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

Balanços Controladora Consolidado
 patrimoniais  31/12/ 31/12/ 01/01/ 31/12/ 31/12/ 01/01/
 Nota 2020 2019 2019 2020 2019 2019
   (reapre-   (reapre-
Passivo   sentado)   sentado)
Circulante  3 1 1 20.143 11.604 8.593
Fornecedores  10 3 1 1 12.377 8.713 6.876
Empréstimos e
 fi nanciamentos 11 - - - 3.360 - -
Impostos a recolher 12 - - - 1.077 1.193 883
Obrigações
 trabalhistas 13 - - - 1.045 924 376
Outras contas a pagar  - - - 2.160 - -
Outras obrigações  - - - 124 774 458
Não circulante  - - - 13.869 2.030 1.865
Empréstimos e
 fi nanciamentos 11 - - - 9.759 - -
Impostos a recolher 12 - - - 488 898 898
Partes relacionadas 14 - - - - 1.132 967
Outras contas a pagar  - - - 2.520 - -
Tributo diferido  - - - 1.102 - -
Patrimônio líquido 15 39.831 43.065 38.259 43.898 47.932 40.099
Capital social  47.450 45.050 38.000 47.450 45.050 38.000
Ágio em transações
 de capital  (447) - - (447) - -
Reserva de lucros/(pre-
 juízos acumulados)  (7.172) (1.985) 259 (7.172) (1.985) 259
Total do patrimônio líquido
 atribuível aos acionistas
 controladores  39.831 43.065 38.259 39.831 43.065 38.259
Total do patrimônio líquido
 atribuível aos acionistas
 não controladores  - - - 4.067 4.867 1.840
Total do passivo e do
 patrimônio líquido  39.834 43.066 38.260 77.910 61.566 50.557
Demonstrações dos Controladora Consolidado
 resultados abrangentes 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2020 2019 2020 2019
Lucro (prejuízo) do exercício (5.002) (1.749) (5.002) 1.981
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício (5.002) (1.749) (5.002) 1.981

Baraúna I Participações S.A.
CNPJ nº 25.106.835/0001-51

Demonstrações Financeiras para os Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

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 318.978.508-
24, 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

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.

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

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 1041721-
71.2021.8.26.0100.  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. FAZ
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 débi to de R$6.844,34 (abr i l /2021) a ser
atual izado e acrescido de juros,  custas,  honorár ios e demais cominações le-
gais, dívida esta representada por título que perdeu a força executiva. Estando
a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL ou
ofereça EMBARGOS, sob pena de constituir-se de pleno direito o TÍTULO EXE-
CUTIVO JUDICIAL ,  presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edi tal ,  por extrato,  af ixado e publ icado na forma da lei .  Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2021.

03  e  04/08

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 23ª VARA CÍVEL
Praça João Mendes s/nº - 9º andar - salas nºs 900 e 904 - Centro - CEP 01501-
900 - 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 SENTEN-
ÇA 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, independen-
temente 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 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, Brasilei-
ro, 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, obje-
tivando 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 entabu-
lado 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 lu-
gar 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, apre-
sente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomea-
do 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. 

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] 

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1009277-
87.2018.8.26.0100 ( 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 Obriga-
ção 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 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 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 01 de junho de 2021.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

DANIEL LUONGO GOMES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CORRETOR DE SEGUROS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/06/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CARLOS REGIO LAMBOGLIA GOMES E DE MARILIS LUONGO GOMES. ANA CAROLINA
PONZONI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (13/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VANDERLEI PONZONI E DE MARLI LOPES PONZONI.

NELSON SCAGLIUSI MASSARO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CORRETOR DE
SEGUROS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NELSON EUGENIO MASSARO E DE ANA MARIA VARELLA
GRANJA MASSARO. VIVIANE NEVES GUEDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
REPRESENTANTE COMERCIAL, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (27/03/1985), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIO BARROS GUEDES E DE
NIZA NEVES CHEROTO.

FRANCIS KAIZAWA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (08/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE WALTER CLARK KAIZAWA E DE NEUSA HEIKO OHNUKI. MAIARA SABADINI DE SAVINO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA (11/11/
1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO
ROBERTO DE SAVINO E DE MARISA SABADINI DE SAVINO.

ZYON RODRIGUES DIAS E SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE
SOFTWARE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ORLANDO DIAS E SILVA E DE DIRETRIZ RODRIGUES
FERREIRA. NICOLE MORAIS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
FINANCEIRO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILBERTO PEREIRA DA SILVA E DE MARIA GOMES
MORAIS.

RENAN FELICIONI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENFERMEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (06/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ MESSIAS FELICIONI E DE APARECIDA MARIA DE JESUS FELICIONI. LYGIA
SILVEIRA D´OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (23/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE EDUARDO D´OLIVEIRA E DE SONIA REGINA SILVEIRA.

FELIPE AUGUSTO AVELINO GONÇALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NASCIDO EM MANAUS, AM NO DIA (10/10/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE AUGUSTO COSTA GONÇALVES
E DE ETIENE CLAUDIA AVELINO DE OLIVEIRA GONÇALVES. TACIANA DIAS FONSECA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE EXECUTIVA, NASCIDA EM UBERABA, MG NO DIA (01/
12/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
FONSECA FILHO E DE ZILDA DIAS FONSECA.

ADRIANO COSTA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA  (23/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DAGMAR VECCHI DA COSTA E DE CLEUSA APARECIDA
GONZAGA DA COSTA. CECÍLIA MARIANO MICHELLIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESPECIALISTA DE SUSTENTABILIDADE, NASCIDA EM OURINHOS, SP NO DIA (17/10/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DECIO MICHELLIS
JUNIOR E DE ETHEL LINO MARIANO MICHELLIS.

RAFAEL BICUDO RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FISICO, NASCIDO EM VINHEDO,
SP NO DIA (13/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM VINHEDO, SP, FILHO DE MARCOS ROBERTO
DOS SANTOS RIBEIRO E DE JENIFER BICUDO RIBEIRO. BEATRIZ TESSOROLO SOUZA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO , NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SERGIO MAURICIO DE OLIVEIRA SOUZA E DE KATIA
CRISTINA TESSOROLO SOUZA.
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Martine Grael e Kahena Kunze são
bicampeãs olímpicas na classe 49er FX

PÁGINA 6 QUARTA-FEIRA, 4  DE AGOSTO DE 2021

(11) 99653-7522

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.

O paulista Alison Brendom
Alves dos Santos conseguiu na
madrugada de terça-feira (3),
no horário de Brasília, a pri-
meira medalha do Brasil no
atletismo nos Jogos Olímpicos
de Tóquio, a primeira na histó-

ria dos 400 m com barreiras e
a 18ª da modalidade em todos
os tempos. Ele garantiu o bron-
ze ao completar a prova em
46.72 e conseguir pela sexta
vez o recorde sul-americano
nesta temporada, mostrando,
aos 21 anos, a sua incrível evo-
lução no esporte.

Alison comemorou muito
o resultado, de início na pista e
depois com um pequeno grupo
de brasileiros que estava no
Estádio Olímpico do Japão. “O
que passou na minha cabeça
quando eu passei a linha é que
nós somos medalhistas olímpi-
cos e quando acabei a prova vi
que tinham pessoas muito im-

portantes pra mim no telão me
assistindo, se emocionando
com o que a gente fez. Eu não
estou aqui só por mim. Eu cor-
ro por outras pessoas também,
meu treinador, minha família,
meus patrocinadores, todo
mundo que gritou e torceu
por mim. Eu não represento
só o Alison e o atletismo, re-

presento uma nação e eu te-
nho eles comigo, recebi o ca-
rinho das poucas pessoas que
tem do Brasil aqui, ainda mais
por não ter público. As pou-
cas pessoas do Brasil aqui fi-
zeram a grande diferença gri-
tando. Essa medalha não é só
minha, é do Brasil”, comentou,
tão emocionado, que esqueceu

de fazer a “dancinha” que havia
planejado - “acompanhe nas re-
des sociais”.

Piu, como é conhecido no
atletismo, demonstrou toda a
sua felicidade. “Conversei com

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
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Alison  dos Santos ganha medalha de bronze

meu pai e minha mãe (Gerson
e Sueli) uns dias antes e corro
por eles também. Corro pelo
Gersão. Estou louco para vol-
tar para São Joaquim da Barra
jogar um truco, gritar um seis
na orelha dele. Muito feliz.

Quero rever meus irmãos,
meus vizinhos de São Joaquim
da Barra”, disse, referindo-se
à cidade em que nasceu no dia
3 de junho de 2000.

A medalha de ouro foi con-
quistada pelo norueguês Kars-
ten Warholm, que bateu o seu
próprio recorde mundial, com

o tempo de 45.94, e a prata fi-
cou com o norte-americano
Rai Benjamin, com 46.17 – os
dois eram os grandes favoritos
e junto com Alison protagoni-
zaram a prova mais forte de
todos os tempos dos 400 m
com barreiras.

“Quando acabou a prova eu
olhei para o telão, vi que tinha

ficado em terceiro, olhei pro
telão e vi 45... Achei que esta-
va na prova errada. Não é 400
m com barreiras isso aqui não.
O Warholm estava na pressão
e fez o que todos achavam que
era impossível com o recorde
mundial”, comentou. “Eu es-
tava leve. Eu carrego pesso-
as comigo, mas elas estão

aqui para me impulsionar.
Me ajudaram a manter o pé
no chão. Tenho de agradecer
ao Edson Luciano e ao Ins-
tituto onde eu fui descoberto,
à Prefeitura de São Joaquim da
Barra, onde comecei.”

A Prevent Senior Sports é
patrocinadora do atletismo bra-
sileiro para a entidade gestora

do esporte e os atletas brasi-
leiros, visando a saúde integral
dos indivíduos e apoio às com-
petições. As Loterias Caixa
são a patrocinadora máster do
atletismo brasileiro.

TÓQUIO 2020

Dupla fecha regata da medalha em 3º lugar e fatura ouro no Japão
A dupla brasileira Martine Gra-

el e Kahena Kunze conquistou o
bicampeonato olímpico da classe
49er FX da vela no início da ma-
drugada de terça-feira (3) na Ma-
rina 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. As ho-
landesas Annemiek Bekkering e
Annette Duetz foram a nona me-
lhor dupla na regata decisiva e fe-

charam o pódio, conquistando o
bronze com 88 pontos perdidos.

Antes da prova final, a dupla
holandesa liderava com 70 pon-
tos, as brasileiras apareciam em
segundo também com 70 e as ale-
mãs vinham logo atrás com 73
pontos. A regata da medalha ofe-
receu pontuação dobrada em re-
lação às provas tradicionais e teve
duração de 20 minutos, dez a
menos que as outras 12 disputa-
das anteriormente. Nessa regata
decisiva, a dupla primeira colo-
cada perdeu 2 pontos. Aquelas
que ficaram em segundo lugar
perderam 4 pontos, e assim por
diante. (Agencia Brasil)
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Brasil vence o Japão e está
 na semifinal

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
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O Brasil está na semifinal dos
Jogos Olímpicos de Tóquio. A
seleção masculina de vôlei, co-
mandada pelo técnico Renan, ba-
teu o Japão na madrugada de ter-
ça-feira (3), no Horário de Bra-
sília), por 3 sets a 0 (25/20, 25/
22 e 25/20) e garantiu a classifi-
cação para a próxima fase. O re-
sultado eliminou os donos da
casa na partida disputada na Ari-
ake Arena.

Na semifinal, o time verde e
amarelo terá o Comitê Olímpi-

co Russo como adversário. Os
russos eliminaram o Canadá,
vencendo também por 3 a 0. O
confronto será na próxima quar-
ta-feira (4), às 9h30, e terá trans-
missão ao vivo da TV Globo e do
SporTV. Os russos foram justa-
mente os responsáveis pela úni-
ca derrota da seleção brasileira
até então.

Na fase de grupos, o Brasil
venceu a Tunísia, Argentina, Es-
tados Unidos e França, passou
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 ata-
que e um de bloqueio). O oposto
Wallace marcou 13 vezes e o
ponteiro Lucarelli, 12, confir-
mando o potente poderio de ata-
que da seleção brasileira com
esse trio.

Logo depois do jogo, Walla-
ce 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 pa-
ciência para passar pelos mo-
mentos de dificuldade, de não
rifar a bola, nem tomar bloqueio
direto. Conseguimos fazer o que
estava planejado, agredindo bas-
tante 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 ques-
tão da cobertura. Isso fez uma
boa diferença. O passei não saiu

tão bem, o bloqueio doa caras é
grande e nós não podemos en-
frentar. Então, a cobertura vai ser
primordial para jogar contra eles.
Além disso, também temos que
bombardear o time eles no sa-
que”, deu a dica o oposto cam-
peão olímpico.

Destaque da seleção brasilei-
ra 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 aumen-
tar a concentração em alguns
momentos. Sempre falamos
que não vamos chegar na per-
feição, mas o objetivo é chegar
o mais perto possível como
time”, concluiu Lucarelli.

O Brasil busca sua quinta fi-
nal olímpica consecutiva. Em
Atenas-04, o Brasil foi ouro, em
Pequim-08 e Londres-12, a se-
leção masculina ficou com a
medalha de prata, e no Rio-
2016, o grupo brasileiro subiu ao
degrau mais alto do pódio.

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

O time Maverick largou entre os primeiros
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O pódio conquistado no En-
durance 6 Horas KGV no último
fim de semana (31), não retrata
fielmente o potencial e a veloci-
dade do Maverick Kart Team. O
quinto posto foi pouco para o
time que não cometeu nenhum
erro em sua estratégia, tam-
pouco na pista pelos seus pi-
lotos, que largaram entre os
primeiros e ainda foram auto-
res das duas voltas mais rápi-
das entre as 60 equipes da pro-
va. No entanto, a consistência de
bons resultados já coloca a equi-
pe como uma das grandes do kar-
tismo 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. Es-
tamos evoluindo cada vez mais,
mas sempre fica a possibilida-
de de melhora, o objetivo é
melhorar sempre. Nossa con-
sistência no pódio é muito sig-
nificativa 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 repre-
sentado pelos pilotos Alberto
Otazú, Anderson Mendes, An-
thony Peperone, Augusto Couti-
nho, Érick Sander, Fábio Laran-
jo, Flávio Alves, Galvane Ruivo,
Matheus Nozaki, Matheus Suce-
na, Renan Mazzucante, Rodrigo
Oliveira e Rogério Cebola.

Na tomada de tempos o time
ficou com a segunda (Alberto
Otazú), terceira (Anthony Pepe-
rone), quinta (Matheus Sucena)
e 12ª (Renan Mazucante) marcas.
Durante a prova, foram necessá-
rias várias trocas de kart no iní-
cio por quebra ou por falta de
performance. De qualquer ma-
neira, as duas voltas mais rápidas
da prova foram do Maverick, res-
pectivamente de Galvane Ruivo
e Matheus Sucena.

“Tivemos outra boa apresen-
tação, com o time sempre rápi-
do e agora mais entrosado, den-
tro e fora da pista. Deixamos de
conquistar a pole position, que
era bem possível, por questão es-
tratégica, pois o mais importan-
te éramos largar próximos um do

outro. Mas na corrida fizemos
excelentes tempos quando tive-
mos a sorte de pegarmos karts
bons. Estamos consistentes e fal-
ta pouquinho para a vitória”, co-
mentou Alberto Otazú (Cardoso
Funilaria e Pintura/Bianchi Auto-
móveis/AVSP/No Fire Services/
Rolley Ball/Speed Truck/Imab
Metalúrgica/Concept Kart).

Os seis primeiros do Endu-
rance 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.


