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Capital paulista faz Virada da Vacina
para imunizar jovens de 18 a 21 anos
A prefeitura de São Paulo
promove no próximo fim de
semana um movimento para
vacinar quem tem entre 18 e
21 anos durante 34 horas sem
interrupção na rede de vacinação do município. A Virada da
Vacina começa no sábado (14),
às 7h, com a vacinação da primeira dose para os jovens de
20 e 21 anos. A partir das 19h,
até as 17h de domingo, a imunização estará aberta para público de 18 e 19 anos. O objetivo é incentivar essa faixa etária
a se vacinar para encerrar o calendário de primeira dose para
os adultos da cidade de São
Paulo. Ao todo, são esperadas
600 mil pessoas nos dois dias.
“Acabamos de anunciar a

Bolsonaro assina MP que
autoriza venda direta de etanol
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Venda de livros no primeiro semestre
aumenta 48,5% em relação a 2020
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens de
manhã passando a
nublado, com possibilidade de garoa, à tarde. À noite o tempo ainda
não abre.

Manhã

Tarde

20º C
14º C

Empresas que reduzirem
emissões de gases poluentes
ou aumentarem iniciativas sociais, mostrando expansão de
seu desempenho ambiental,
social e de governança (ASG),

terão juros reduzidos nos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
De acordo com o banco, o
programa vai conceder financia-

mentos com destinação livre,
sem relação com projetos de
investimento, para empresas
que se comprometerem a melhorar os indicadores de sustentabilidade.
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Ministro diz que mais de
70% dos adultos receberam
1ª dose da vacina
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Vacina do Butantan tem
menos efeitos adversos dentre
as usadas no Brasil
Um estudo publicado na revista científica Lancet Infectious Diseases revelou que a
CoronaVac, vacina do Butantan
e da farmacêutica chinesa Sinovac contra a COVID-19, causa
efeitos adversos em apenas
29% a 33%, e todos muito leves (como dor no braço ou fa-

diga passageira). Esse é um ótimo indicador, que atesta o alto
perfil de segurança do imunizante, e um dos menores índices de efeitos adversos entre
todas as vacinas aprovadas até
o momento para uso emergencial pela Organização Mundial
de Saúde.
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Esporte

Audi homenageia Di Grassi
em despedida da Fórmula E
A Audi vai realizar no próximo final de semana suas duas
últimas corridas no Campeonato Mundial de Fórmula E,
durante a rodada dupla a ser
realizada em Berlim. Para
marcar o momento, a fábrica
alemã fez um vídeo no qual
homenageia o brasileiro Lucas
Di Grassi, piloto que competiu pela Audi Sport Abt Schaeffler em todas as temporadas
do time, conquistando o título mundial de 2017, além de
dois terceiros lugares e dois
vice-campeonatos mundiais.
“Agora que nossa jornada

chega ao final, tiramos o chapéu e
nos curvamos a Lucas, o campeão
que sempre esteve ao nosso lado,
compartilhando conosco parte de
sua própria jornada épica”, diz o
locutor do vídeo, enquanto cenas
de vitórias e momentos de atuações memoráveis do brasileiro são
mostradas em sucessão.
Di Grassi respondeu com um
texto carregado de emoção em sua
conta do Instagram: “Enquanto eu
escrevo, meus olhos se enchem de
lágrimas, de verdade”, disse Lucas.
“Esses sete anos com a Audi na
Fórmula E foram incríveis e eu só
tenho a agradecer a todos que tra-

balharam comigo. Muito obrigado do fundo do meu coração. A
vida continua e nossa jornada ainda não acabou. Obrigado Audi!
Sempre juntos!”, completou.
A rodada dupla de Berlim,
no próximo sábado e domingo,
corresponde à 14ª e 15ª etapas
da temporada 2021, que chegará ao seu encerramento. No
domingo, Lucas terá disputado
84 provas na categoria, somando até o momento 11 vitórias
e 34 pódios. O título ainda será
decidido em Berlim. A liderança é do holandês Nyck De Vries, da equipe Mercedes.

Werner Neugebauer inicia busca
pelo título do Endurance

Noite
Foto/ Bruno Terena

Fonte: Climatempo
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Vendas no comércio varejista
caem 1,7% em junho,
aponta IBGE
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A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) está se
preparando para aumentar a disponibilidade de vacinas contra
a covid-19 para países-membros, informaram autoridades
na quarta-feira (11), à medida
que a altamente contagiosa variante Delta do coronavírus se
espalha pelas Américas.
O Fundo Rotativo da Opas
está recebendo solicitações de
vacinas de países da região
para os últimos três meses de
2021 e o ano de 2022, informou a diretora-geral da organização, Carissa Etienne. Mais
de 20 países expressaram formalmente interesse.
“Essa nova iniciativa disponibilizará dezenas de milhões
de doses de vacinas contra a
covid-19, além dos 20% que o
consórcio Covax oferece, e
complementará os acordos bilaterais e outras vias existentes
para que os países tenham acesso às vacinas”, disse Etienne,
em entrevista coletiva virtual.
O Fundo Rotativo é um
mecanismo de cooperação em
que vacinas, seringas e suprimentos relacionados são adquiridos em nome dos EstadosMembros da Opas, independentemente do tamanho ou das
condições econômicas.
Mais de 1,3 milhão de casos e 19 mil mortes relacionadas à covid-19 foram registradas na região na semana passada, disseram as autoridades.
A variante Delta, mais infecciosa, foi detectada em 28 países
e territórios nas Américas, informou o gerente de Incidentes da
Opas, Sylvain Aldighieri. A transmissão aumentou particularmente no México, Equador e Brasil.
As mortes em decorrência do
coronavírus estão aumentando em
quase todos os países da América
Central, incluindo uma alta de
30% em El Salvador. Os casos de
covid-19 estão diminuindo no Panamá e na Costa Rica, mas estão
aumentando em Honduras, Belize
e El Salvador. (Agencia Brasil)

BNDES reduz juros para
empresas com desempenho
ambiental e social

Foto/ Audi Sport

Opas ampliará
acesso a vacinas
para conter
avanço da Delta

Virada da Vacina na qual teremos toda a população de 18 a
21 anos vacinada até domingo. Estamos indo nessa reta final da vacinação caminhando
para sair da situação mais grave da pandemia. Essa reta final importante sempre foi nosso objetivo na certeza de que
a vacinação salvaria muitas vidas. Evidente que a festa será
no domingo à noite e na segunda-feira, mas poder anunciar isso hoje e o fato de ter
vacina no estoque, saber que a
vacina vai estar no braço de
todos e que estaremos com o
sistema vacinal concluído para
essa população é motivo de
muita alegria”, disse o prefeito
Ricardo Nunes.
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Bicampeão da Porsche
Cup em 2018 e 2019 com os

títulos do overall e da Sprint,
Werner Neugebauer corre neste

final de semana na primeira etapa desta temporada do Porsche
Endurance Series, que começa
neste sábado (14) no Autódromo
José Carlos Pace, em Interlagos
(SP). O piloto gaúcho busca seu
terceiro título na categoria e espera conquistar a única modalidade que lhe falta na Porsche.
“Estou muito animado para
começar a temporada do Endurance. É o único título da Porsche que ainda não ganhei e tenho
certeza de que vamos trabalhar
muito para buscar bons resultados. Minha dupla será o Fábio
Carbone, agradeço muito a ele
pela parceria e vamos com tudo

para começar com o pé direito
no Endurance”, diz Werner, que
tem patrocínio de GS Foods e
Chocolateria Brasileira.
O Porsche Endurance Series
2021 terá três etapas ao longo
deste segundo semestre, sendo a
primeira em Interlagos neste final de semana, a segunda em
Goiânia no dia 16 de outubro e a
etapa decisiva novamente em São
Paulo no dia 4 de dezembro.
Terceiro colocado na temporada Sprint deste ano, o piloto gaúcho também busca o bicampeonato da modalidade. A última corrida de Werner em Interlagos, inclusive, teve vitória na etapa de

julho, mas o gaúcho destaca que
a estratégia para provas de Endurance é bem diferente.
“Interlagos é uma das pistas
que eu mais gosto e é muito legal correr aqui novamente. A estratégia é diferente assim como os
ajustes do carro para uma etapa de
Sprint. Acorrida longa depende de
muitas variáveis, então vamos trabalhar ao longo da semana para
definir a melhor estratégia e também buscarmos um bom setup
para o carro”, diz Werner.
A prova dos 300 Km de Interlagos acontecerá neste sábado em São Paulo e contará
com mais de 2h30 de corrida.
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Capital paulista faz Virada da Vacina
para imunizar jovens de 18 a 21 anos
A prefeitura de São Paulo
promove no próximo fim de semana um movimento para vacinar quem tem entre 18 e 21 anos
durante 34 horas sem interrupção na rede de vacinação do município. A Virada da Vacina começa no sábado (14), às 7h, com
a vacinação da primeira dose para
os jovens de 20 e 21 anos. A partir das 19h, até as 17h de domingo, a imunização estará aberta
para público de 18 e 19 anos. O
objetivo é incentivar essa faixa
etária a se vacinar para encerrar
o calendário de primeira dose
para os adultos da cidade de São
Paulo. Ao todo, são esperadas

600 mil pessoas nos dois dias.
“Acabamos de anunciar a Virada da Vacina na qual teremos
toda a população de 18 a 21 anos
vacinada até domingo. Estamos
indo nessa reta final da vacinação caminhando para sair da situação mais grave da pandemia.
Essa reta final importante sempre foi nosso objetivo na certeza de que a vacinação salvaria
muitas vidas. Evidente que a festa
será no domingo à noite e na segunda-feira, mas poder anunciar
isso hoje e o fato de ter vacina
no estoque, saber que a vacina
vai estar no braço de todos e que
estaremos com o sistema vaci-

www.cesarneto.com
CÂMARA (São Paulo)
1º suplente do vereador Ricardo Teixeira (DEM ex-PFL), o
suplente na Câmara Federal Zé Olímpio (igreja Mundial) assumiu o exercício da vereança porque Teixeira foi guindado a Secretário (Mobilidade e Trânsito) da gestão do ex-vereador e atual
prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB). Teixeira é do ramo
.
PREFEITURA (São Paulo)
88º dia no cargo : embora Ricardo Nunes (MDB) diga que
não faz questão de ter sua marca na prefeitura paulistana, pra homenagear o falecido Bruno Covas (PSDB), uma das marcas será
o trabalho que a esposa Regina já faz em relação às ajudas humanitárias, mesmo sem nenhuma estrutura de Fundo Social
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Mais jovem dos militares que se elegeram deputados estaduais em 2018, o tenente (Exército) Coimbra - autor da lei das Escolas Civico Militares no Estado paulista - é agora membro do
Conselho do INEP (Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) autarquia ligada ao Ministério (Educação)
.
GOVERNO (São Paulo)
Conforme antecipamos, o ex-governador Alckmin tá mesmo
saindo do PSDB que ajudou a fundar em 1988. Pro ex-prefeito
paulistano Kassab o mais longevo (quase 14 anos de mandatos)
dos governadores deve sair candidato pelo PSD, repetindo Marcio França como seu vice em 2022. Doria (PSDB) não comenta
.
CONGRESSO (Brasil)
Senado : Serra (PSDB - SP) vai ser tratado do mal de Parkinson. Assume o 1º suplente e ex-deputado federal José Aníbal.
Câmara dos Deputados : vem aí a CPI das urnas eletrônicas do
TSE, pedida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, por conta
da invasão do sistema antes, durante e depois das eleições 2018
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O vice-Presidente general Mourão tá em plena campanha pro
Senado. Já o Presidente Jair Bolsonaro (ainda sem partido) tá em
plena campanha pela sua eleição. Bolsonaro luta contra abertura
de processo de Impeachment na Câmara dos Deputados, pro Senado não cassá-lo como fez com o Collor e a Dilma
.
PARTIDOS
Deputada federal Renata Abreu (PODEMOS ex-PTN) - relatora da reforma eleitoral tá tentando ressuscitar as coligações
partidárias pras eleições proporcionais (Assembleias estaduais,
Câmara dos Deputados e Senado) pras eleições 2022. Questão
de sobrevivência pros partidos menores coligados aos maiores
.
JUSTIÇAS (Brasil)
Quando Alexandre de Moraes estava na política paulista, dizia
sempre que chegaria ao Supremo Tribunal Federal. Não só chegou, como de cara passou a participar de articulações e decisões
como se fosse um veterano. Uma coisa parece certa. Em 2022
vai causar na presidência da Justiça Eleitoral nas eleições 2022
.
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista - Cesar Neto - é publicada
na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde
1996, o site - cesarneto.com - se tornou referência. Recebeu
Medalha Anchieta (Câmara Municipal São Paulo) e Colar de Honra
ao Mérito (Assembleia Legislativa Estado de São Paulo)
.
Twitter @cesarnetoreal

cesar@cesarneto.com
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Os outros oito drive-thrus
funcionam sábado e domingo,
das 8h às 17h: Autódromo de
Interlagos, TCM, Parque VillaLobos, Clube Atlético Monte
Líbano, Hospital Dom Alvarenga, Subprefeitura de M’Boi Mirim, Subprefeitura do Itaim Paulista e Shopping Campo Limpo.
Para tomar a vacina é preciso apresentar um comprovante
de residência na capital e um
documento pessoal, preferencialmente Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O
comprovante de endereço pode
ser apresentado de forma física

ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão
aceitos comprovantes em nome
do cônjuge, companheiro, pais e
filhos, desde que apresentado
também um documento que
comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral
(RG), certidão de nascimento,
certidão de casamento ou escritura de união estável.
A Secretaria Municipal de
Saúde recomenda que seja feito
o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o tempo de atendimento nos
postos de vacinação. Basta inserir dados como nome comple-

to, CPF, endereço, telefone e
data de nascimento. A SMS reforça ainda que não há necessidade nem possibilidade de escolher um imunizante específico e
que todas as vacinas disponíveis
foram aprovadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Mais informações, como o
calendário atualizado de vacinação da cidade de São Paulo, os
públicos elegíveis no momento,
e a lista completa de postos abertos na capital podem ser encontradas na página Vacina Sampa.
(Agência Brasil)

Vacina do Butantan tem menos efeitos
adversos dentre as usadas no Brasil
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nal concluído para essa população é motivo de muita alegria”,
disse o prefeito Ricardo Nunes.
Para atender a população,
estarão disponíveis das 19h de
sábado até as 7h de domingo 14
postos, sendo 13 drive-thrus e
um megaposto: Clube Paineiras
do Morumbi, Shopping Interlagos, Shopping Jardim Sul, Club
Athletico Paulistano, Novartis,
Anhembi, Memorial da América
Latina, Shopping Anália Francom,
Igreja Boas Novas, Cantareira
Norte Shopping, Arena Neo Química Corinthians, Mega Vila
Maria, Shopping Aricanduva e
Megaposto FMU Santo Amaro.
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Um estudo publicado na revista científica Lancet Infectious
Diseases revelou que a CoronaVac, vacina do Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac contra a COVID-19, causa efeitos
adversos em apenas 29% a 33%,
e todos muito leves (como dor
no braço ou fadiga passageira).
Esse é um ótimo indicador, que
atesta o alto perfil de segurança
do imunizante, e um dos menores índices de efeitos adversos
entre todas as vacinas aprovadas
até o momento para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde.
O estudo foi realizado por
pesquisadores dos Centros de
Controles de Doenças das províncias de Hangzhou, Nanjing e
Jiangsu, na China, cientistas da
Academia Chinesa de Ciências
e pesquisadores da Sinovac, com
744 voluntários que participaram dos ensaios clínicos de fase
1 e 2 da CoronaVac. Na fase 1,
29% dos voluntários relataram
ter experimentado reações adversas, principalmente dor no
local da aplicação e fadiga, no
período de 14 dias após receber
a vacina. Na fase 2, apenas 33%
dos voluntários relataram efeitos adversos. Menos de 5% dos
voluntários em ambas etapas tiveram sintomas de febre, dor de
cabeça ou náusea.
No Brasil, dados sobre a segurança da vacina do Butantan
foram obtidos em ensaios clínicos de fase 3 com 9 mil voluntários em 2020. As manifestações indesejadas foram muito
leves e não foi necessária atenção médica maior. No Projeto S,

estudo clínico realizado pelo
Butantan na cidade de Serrana,
foram administradas 54.882 doses na população adulta do município e não houve relato de
evento adverso grave relacionado à vacinação. Durante a aplicação da primeira dose do imunizante em Serrana, foram 4,4%
de relatos de reações adversas e
apenas 0,02% considerados de
grau 3 (mialgia e cefaleia), porque interferiram nas atividades
diárias. Já na segunda dose, houve somente 0,2% de relatos de
efeitos adversos, nenhum considerado de grau 3 ou superior.
Outro indicador que atesta a segurança da CoronaVac é que, até
hoje, a área de Farmacovigilância do Butantan não recebeu nenhum relato de trombose associado à vacinação – um dos efeitos adversos já relatados em outras vacinas contra a Covid-19.
Tais resultados contrastam
com as conclusões observadas
em estudos com as demais vacinas contra a Covid-19 – embora
não seja possível comparar diretamente os resultados de pesquisas, pois os grupos estudados são diferentes, assim como
as metodologias de análise. Entre 70% e 75% dos norte-americanos que tomaram vacinas
feitas com a tecnologia do RNA
mensageiro (mRNA) relataram
experimentar efeitos adversos,
percentual que subiu para 86%
a 88% entre pacientes britânicos que tomaram a vacina AstraZeneca/Oxford, feita com a
tecnologia de vetor viral. Já no
caso da vacina da Janssen, também de vetor viral, entre 35% e

62% dos entrevistados relataram efeitos adversos.
A tecnologia empregada na
CoronaVac, de vírus inativado,
é uma das mais estudadas e seguras do mundo. O vírus é replicado e, posteriormente,
morto. Assim, não é capaz de se
multiplicar no corpo e adoecer
o organismo, mas consegue desencadear a produção de anticorpos e produzir resposta imunológica.
Um estudo recentemente
publicado no jornal da Associação Americana de Medicina
sobre a percepção de efeitos
adversos das vacinas das farmacêuticas americanas Pfizer ou
Moderna, feitas com a tecnologia do RNA mensageiro
(mRNA), foi feito com 3,6
milhões de norte-americanos
que tomaram a primeira dose,
e 1,9 milhão que tomaram a
segunda dose. A maioria dos
participantes relatou ter experimentado reação no local da
injeção (70% dos que tomaram a primeira dose, e 75%
dos que receberam a segunda
dose) ou reação sistêmica
(50% após a primeira dose, e
69,4% após a segunda dose)
durante os primeiros sete dias
após a vacinação. As reações
mais frequ entemente após a
primeira dose da vacina foram
dor no local da injeção (67,8%),
fadiga (30,9%), cefaleia
(25,9%) e mialgia (19,4%). O
relato de efeitos adversos foi
maior após a segunda dose para
ambas as vacinas, particularmente para reações como fadiga (53,9%), dor de cabeça

(46,7%), mialgia (44%), calafrios (31,3%), febre (29,5%) e
dos nas articulações (25,6%).
Um estudo publicado na The
Lancet analisou a percepção de
efeitos adversos de 560 adultos
que receberam a vacina elaborada pela farmacêutica anglosueca AstraZeneca e por pesquisadores da Universidade
Oxford. Entre aqueles que receberam duas doses, após a primeira dose foram relatadas reações locais em 88% dos participantes no grupo de 18 a 55
anos, 73% no grupo de 56 e 69
anos, e 61% no grupo de 70
anos e mais. Foram relatadas
reações sistêmicas em 86% dos
participantes no grupo de 18 a
55 anos, 77% no grupo de 56 a
69 anos, e 65% no grupo de 70
anos ou mais. Fadiga, dor de
cabeça, febre e mialgia foram
as reações adversas sistêmicas
mais comumente relatadas.
Além disso, o Centro de
Controle de Doenças dos Estados Unidos realizou um levantamento com 3.356 norte-americanos que tomaram a dose
única da vacina da farmacêutica Janssen. No grupo de 18 e
59 anos, um total de 62% relataram ter experimentado um
ou mais efeitos adversos, sendo os principais deles fadiga
(43,8%), dor de cabeça
(44,4%), mialgia (39,1%), náusea (15,5%) e febre (12,8%).
Já no grupo com mais de 60
anos, 35% tiveram algum efeito adverso, como fadiga
(29,7%), dor de cabeça
(30,4%), mialgia (24%), náusea
(10,8%) e febre (3,1%).

Governo de SP inicia envio de
cartões do Bolsa do Povo no dia 17
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (11) que
os cartões do Bolsa do Povo começam a ser enviados aos titulares dos benefícios a partir da próxima terça (17). Maior programa
de assistência social e transferência de renda da história do Estado de São Paulo, o Bolsa do Povo
vai alcançar mais de 2 milhões de
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
“Este cartão será enviado a
milhares de pessoas beneficiárias do programa Bolsa do Povo.
Entre os benefícios, estão o Vale
Gás e o São Paulo Acolhe. Os
cartões serão enviados diretamente àquelas pessoas vulneráveis através dos serviços dos
Correios. São mais de 2 milhões
de pessoas que serão beneficiadas com este cartão do Bolsa do

Povo”, afirmou Doria.
Na próxima semana, o Governo de São Paulo começa a
distribuir mais de cem mil cartões a beneficiários da primeira
etapa do Bolsa do Povo, que envolvem os auxílios Vale Gás e o
SP Acolhe, ambos da Secretaria
de Desenvolvimento Social. São
cartões pré-pagos que permitem
o saque dos benefícios em terminais bancários eletrônicos.
O Bolsa do Povo é operacionalizado pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo do
Estado. A iniciativa unificou programas estaduais de transferência de renda, criou novos benefícios e simplificou o compartilhamento de informações e o
repasse dos valores à população
elegível para cada um dos sete
eixos de amparo.

Os pagamentos começam no
próximo dia 20. O Vale Gás oferece três parcelas de R$ 100 a
cada dois meses para 426,9 mil
famílias na pobreza e extrema
pobreza, com renda mensal per
capita de até R$ 178 e inscritas
no CadÚnico (sem Bolsa Família). O investimento total na ação
de segurança alimentar é de R$
128 milhões.
Já o SP Acolhe prevê a transferência de renda para famílias
em situação de vulnerabilidade
social que perderam familiares
vítimas da COVID-19. Com investimento de mais de R$ 20
milhões, o auxílio prevê R$ 1,8
mil em seis parcelas mensais de
R$ 300 a famílias inscritas no
CadÚnico e com renda mensal
de até três salários mínimos
“Esse é o momento da reto-

mada, o momento que o Governo
precisa estar mais perto das pessoas que mais precisam para acolher todas as necessidades. É um
cartão que tem a facilidade de ajudar quem precisa a ter acesso ao
recurso com agilidade e, principalmente, com humanidade”, declarou
a Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patricia Ellen.
O Bolsa do Povo reúne os programas Ação Jovem, Aluguel Social, Bolsa Talento Esportivo, Renda Cidadã, Via Rápida, Vale Gás, SP
Acolhe e Bolsa do Povo Educação.
As regras para acesso aos
benefícios estão disponíveis no
site bolsadopovo.sp.gov.br. O
atendimento pelo telefone
0800-7979-800 é feito de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou
via central eletrônica 24h no
WhastApp (11) 98714-2645.

SP atinge 68 milhões de doses
entregues para vacinação dos brasileiros
O Governador João Doria
acompanhou na manhã de quarta-feira (11) a entrega de mais 2
milhões de doses da vacina do
Butantan contra a Covid-19 ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com o novo lote, o
Governo de São Paulo e o Instituto Butantan chegam à marca de
68,849 milhões de imunizantes
fornecidos ao Ministério da Saúde para vacinação de brasileiros
em todo país.
“Estamos entregando mais 2
milhões de doses da vacina do
Butantan e cumprindo o nosso

compromisso de antecipar em
30 dias a entrega das vacinas do
Butantan, em um total de 100
milhões de doses, até o dia 31
de agosto”, destacou Doria.
A entrega foi acompanhada
pelo Secretário de Saúde, Jean
Gorinchteyn, o Presidente do
Instituto Butantan, Dimas Covas,
e a Coordenadora Geral do Programa Estadual de Imunização,
Regiane de Paula.
A nova remessa faz parte da
leva de vacinas fabricadas com
o lote recorde de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) entregue

pela farmacêutica chinesa Sinovac ao Butantan no dia 13 de julho. Na ocasião, chegou ao IB
um total de 12 mil litros da matéria-prima usada para a fabricação dos imunizantes.
A matéria-prima foi envasada no complexo fabril do Butantan, na zona oeste da cidade de
São Paulo, e passou por etapas
como embalagem, rotulagem e
controle de qualidade das doses.
Na madrugada da última quintafeira (5), o instituto recebeu uma
nova carga de 4 mil litros de IFA
para produzir e entregar mais 8

milhões de doses da CoronaVac.
As vacinas liberadas fazem
parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde,
de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio. No total,
São Paulo vai entregar 100 milhões de doses para vacinação de
cidadãos brasileiros em todo o
país. As entregas foram iniciadas em 17 de janeiro deste ano,
quando o uso emergencial do
imunizante foi aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
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BNDES reduz juros para empresas
com desempenho ambiental e social
Empresas que reduzirem
emissões de gases poluentes ou
aumentarem iniciativas sociais, mostrando expansão de seu
desempenho ambiental, social
e de governança (ASG), terão
juros reduzidos nos financiamentos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
De acordo com o banco, o
programa vai conceder financiamentos com destinação livre,
sem relação com projetos de
investimento, para empresas
que se comprometerem a melhorar os indicadores de sustentabilidade. “Aquelas que
cumprirem as contrapartidas
mínimas e atingirem as metas
estipuladas pelo programa terão redução na taxa de juros”,
informou a instituição.
O programa BNDES Crédito ASG se destina a empresas
da cadeia de madeira voltada
para reflorestamento, fabricantes de equipamentos para a cadeia de energia renovável e de
eficiência energética, mineração, siderurgia, setores com
potencial de melhorias em termos ambientais.
Do lado social, o setor es-

colhido foi o de provedores de
internet de pequeno porte, que
são vinculados diretamente à
agenda ambiental, social e de
governança. O aumento da oferta de conectividade é uma das
metas do Plano Trienal 2020 2022 da instituição. A expectativa do banco é que, posteriormente, o programa seja estendido para outros setores.
O programa tem orçamento
de R$ 1 bilhão, o que permitirá
conceder empréstimos de até R$
150 milhões por grupo econômico. As empresas interessadas
deverão dar entrada nos seus pedidos diretamente no BNDES
até 31 de dezembro de 2023. O
prazo total de pagamento será de
até 96 meses, incluída carência
de até 24 meses.
Brasil mais sustentável
O diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, Bruno Aranha, disse que a
solução inovadora de linked
loan (crédito com incentivos
para boa performance socioambiental) representa mais um importante passo, pois apoia e estimula as empresas a adotarem
as melhores práticas e a repen-

sarem seus modelos de negócio
em prol da economia de baixo
carbono e inclusiva”. Já o diretor de Crédito a Infraestrutura do Banco, Petrônio Cançado, ressaltou que a meta é
ajustar as empresas ao desejo
da sociedade de ter “um Brasil
mais sustentável”.
Para ter direito à redução da
taxa de juros, as empresas deverão cumprir algumas obrigações mínimas, entre as quais
a publicação anual de uma
política de responsabilidade
socioambiental; a incorporação de focos prioritários de
atuação em educação e diversidade na Política de Investimento Social da empresa, como parte da estratégia
para combater o preconceito e a discriminação de raça,
LGBTQIA+, etnias, gênero e
deficiências; e a publicação
anual de Relatório de Sustentabilidade no modelo global reporting initiative ou similar.
A empresa deverá ainda cumprir duas metas que serão escolhidas a partir de cinco indicadores predefinidos: a obtenção
de uma certificação ambiental;
a obtenção de uma certificação

social; a realização de inventário de redução da emissão de
gases de efeito estufa ou de captura de carbono; a ampliação de,
no mínimo, 10% no número de
fornecedores oriundos das regiões Norte e do Nordeste, que
concentram os municípios de
menor desenvolvimento social no país; e a ampliação da base
de clientes dos serviços de
banda larga, considerando metas preestabelecid as, no caso
dos provedores de internet de
pequeno porte.
Parceria
O BNDES informou ainda
que os indicadores e contrapartidas do programa resultaram de
pesquisa das melhores práticas
nessa área, realizada com apoio
do governo britânico, em parceria com a Embaixada do Reino
Unido no Brasil.
A diretora do programa de
finanças verdes do governo britânico no Brasil, Katia Fenyves,
afirmou que o novo programa
brasileiro vai possibilitar que
“mais setores encontrem viabilidade para transitar definitivamente para um modelo de baixo
carbono”. (Agencia Brasil)

Vendas no comércio varejista caem
1,7% em junho, aponta IBGE
As vendas do comércio varejista apresentaram queda de
1,7% em junho após registrar
alta por dois meses seguidos. Foi
a maior retração do ano e a segunda maior queda para um mês
de junho em toda a série histórica, iniciada no ano 2000. Na
passagem de maio para junho, a
maior queda ocorreu em 2002,
quando as vendas caíram 2%.
Os dados são da Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC),
divulgada na quarta-feira (11)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Mesmo com a queda, o varejo
em junho ficou 2,6% acima do
patamar pré-pandemia da covid-19, devido à recuperação
ocorrida no segundo semestre
do ano passado.
O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, explicou que a queda no varejo pode ser um reflexo do aumento dos juros, que
compromete a capacidade de
consumo das famílias.
“Em junho, já começa a ter
alguns sinais de aumento de juros. A família tem algumas maneiras de fazer gastos, através de
rendimentos habituais, de rendimentos extra habituais, de poupança ou de crédito. Então, à
medida que os juros começam a

crescer, o crédito começa a diminuir. Isso também rebate no
indicador das vendas”, disse
Cristiano.
De acordo com ele, o aumento da inflação também contribuiu para o resultado negativo do comércio.
“Também tem um certo cenário de inflação nesses resultados. Isso aparece quando a gente faz a comparação entre o resultado do volume de vendas,
que teve queda de 1,7% em junho, e nas receitas ele foi 1,5%
acima de maio. Essa invertida no
valor nominal que a gente apura
tem esse fenômeno das pressões
inflacionárias”, explicou.
Análise semestral
As vendas no comércio varejista fecharam o primeiro
semestre do ano com alta de
6,7%, na comparação com o
mesmo período do ano anterior, quando o resultado ficou
negativo em 3,2%, com o início da pandemia da covid-19.
Nos últimos 12 meses, a alta
acumulada é de 5,9%.
De acordo com Cristiano,
apesar da alta, o resultado deve
ser considerado em perspectiva,
tendo em vista a base de comparação negativa do primeiro se-

mestre de 2020.
“A gente teve semestres muito destacados. A questão de novas restrições, que aconteceu no
primeiro semestre de 2021,
com relação a, por exemplo,
abertura de lojas físicas, horário
de funcionamento, isso tudo é
um cenário mais ou menos o
espelho do primeiro semestre
de 2020, porque ele acaba por
restringir essa oferta dessas lojas e acaba afetando a receita
dessas empresas que tiveram
essas restrições. Isso aconteceu, mas com amplitude menor
agora no primeiro semestre de
2021”, disse.
Setores
Segundo o IBGE, entre as
oito atividades investigadas
pela pesquisa, cinco apresentaram queda de maio para junho. A mais intensa foi verificada em tecidos, vestuário e
calçados, que caiu 3,6%, depois de crescer 16,3% em abril
e 10,2% em maio.
O setor foi um dos mais afetados pela pandemia, com queda
de 38,7% no primeiro semestre
de 2020 e de 9,8% no segundo.
A recuperação de 32,6% registrada nos seis primeiros meses do
ano não foi o suficiente para al-

cançar o patamar pré-pandemia.
Também recuaram na passagem mensal os setores de outros
artigos de uso pessoal e doméstico (2,6%), combustíveis e lubrificantes (1,2%) e hipermercados,
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,5%).
O setor de livros, jornais,
revistas e pap elaria cresceu 5%
em junho, o terceiro resultado
positivo seguido. Os aumentos
não recuperaram as perdas da pandemia, e a queda acumulada de janeiro e junho é de 22,8%. No ano
passado, o setor perdeu 28,8% no
primeiro semestre e 32,7% no
segundo, após um 2019 com
grandes perdas também.
Também cresceram na comparação mensal as vendas de
móveis e eletrodomésticos
(1,6%) e artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,4%).
Na comparação entre maio e
junho de 2021, as vendas no varejo caíram em 18 das 27 unidades da federação. A maior
queda foi no Amapá (16,7%),
seguido de Rio Grande do Sul
(5,1%) e Mato Grosso do Sul
(4%). Os maiores crescimentos foram no Ceará (2,5%), Espírito Santo (2,2%) e Pará
(1,9%). (Agencia Brasil)

ANP retoma ritmo pré-pandemia
na fiscalização de combustíveis
A fiscalização do mercado
de combustíveis no Brasil pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) retomou o ritmo
pré-pandemia no primeiro semestre de 2021. Segundo a
agência informou na quartafeira (11), no Rio de Janeiro,
houve 19% a mais ações de
fiscalização nos primeiros
seis meses deste ano, na com-

paração com 2020.
O balanço mostra que - de
janeiro a junho de 2021 - houve 9.064 ações de fiscalização, resultando em 1.798 autos de infração. O número de
estabelecimentos interditados
chegou a 300.
Cada auto de infração pode
conter mais de um fato infracional, explicou a ANP, acrescentando que o total de infrações foi

de 2.656. Dessas, as mais comuns foram o não cumprimento
de notificação para o atendimento de determinação da agência,
venda de combustível fora dos
padrões de qualidade e a não
apresentação de autorização de
funcionamento.
Sudeste lidera fiscalização
A maior parte das ações de
fiscalização foi realizada na Re-

gião Sudeste, onde se concentra
o maior número de agentes econômicos do mercado de combustíveis. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito
Santo receberam 4.809 ações
desse tipo.
Na Região Nordeste, foram
1.532, na Região Sul, 1.600, na
Região Centro-Oeste, 766, e
na Região Norte, 357. (Agencia Brasil)

Confiança do agronegócio tem
alta no segundo trimestre
O índice de confiança do
agronegócio, divulgado pela
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp),
registrou alta no segundo
trimestre do ano. O indicador marcou 119,9 pontos no
período, o que representa
alta de 2,4 pontos em relação aos três primeiros meses do ano. Pela metodologia do índice, pontuações
acima de 100 são consideradas como um cenário de oti-

mismo entre os empresários da cadeia agropecuária.
Segundo o diretor do Departamento do Agronegócio da
Fiesp, Roberto Betancourt, a
confiança acompanha os sinais
de retomada da economia, abatida pela crise gerada pela pandemia de covid-19. “O recuo da
taxa de câmbio no trimestre
também melhorou a situação
das empresas com custos em
dólar, como é o caso de diversos segmentos de insumos

agropecuários”, destaca.
A indústria de insumos teve
a maior alta de confiança (9,2
pontos), marcando 117,1 pontos no segundo trimestre de
2021. Segundo a análise do indicador, as vendas antecipadas
para a safra 2021/22 ajudaram
a melhorar a confiança dos empresários. Além disso, os fertilizantes e defensivos agrícolas
registram alta nos preços.
Apesar de manterem um patamar maior de confiança

(121,4 pontos), os produtores
agrícolas registraram queda de
6,5 pontos no índice do segundo trimestre. Entre os fatores
relacionados à diminuição do
otimismo está a estiagem que,
de março a maio, prejudicou as
lavouras de milho. Os preços
dos grãos, que estavam em um
patamar elevado, registraram
queda e as recentes altas na taxa
básica de juros influenciaram o
custo dos financiamentos.
(Agencia Brasil)

OMS vai testar três medicamentos
para doentes hospitalizados
A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai iniciar uma nova
fase de ensaios clínicos de medicamentos contra a covid-19, testando três medicamentos em pacientes hospitalizados. Pacientes estão sendo recrutados.
Os testes fazem parte da nova fase do ensaio clínico Solidarity, da OMS, que entra na fase Solidarity Plus para testar a eficácia dos medicamentos artesunate (do laboratório farmacêutico
IPCA), usado para tratar casos graves de malária; imatinib (Novartis), usado para tratar alguns tipos de câncer; e infliximab (Johnson & Johnson), usado para tratar doenças do sistema imunológico, como artrite reumatoide.
Os medicamentos foram doados pelas farmacêuticas para a
realização do ensaio clínico, que ocorre em 52 países.
“Encontrar terapêuticas mais eficazes e acessíveis para os
doentes com covid-19 continua sendo uma necessidade crítica,
e a OMS está orgulhosa por liderar esse esforço global”, disse o
diretor-geral da OMS, Tedros Adhanoms, citado em comunicado
da organização divulgado na quarta-feira (11).
O comunicado diz que na nova fase dos ensaios clínicos estão envolvidos cerca de 600 hospitais nos 52 países participantes, mais 16 países do que na fase inicial. Será possível avaliar a
eficácia de vários tratamentos ao mesmo tempo usando um único protocolo, recrutando milhares de pacientes para gerar estimativas robustas sobre a eficácia que um medicamento pode ter
na mortalidade.
O protocolo também permite a adição de novos medicamentos ao longo do processo e o abandono dos que forem considerados ineficazes.
Os ensaios já permitiram demonstrar, por exemplo, que medicamentos como remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferon têm pouca ou nenhuma eficácia em pacientes hospitalizados.
A pesquisa vai recrutar apenas pacientes adultos, homens e
mulheres, em internamento hospitalar, até 1º de maio de 2022.
A covid-19 provocou pelo menos 4,31 milhões de mortes
em todo o mundo, entre mais de 203,9 milhões de infecções
pelo novo coronavírus registradas desde o início da pandemia,
segundo recente balanço da agência France Presse.
A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARSCoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro
da China, e atualmente com variantes identificadas em países
como o Reino Unido, a Índia, África do Sul, o Brasil e o Peru.
(Agencia Brasil)

Novo surto de covid-19 na
China atinge serviços,
viagens e hospedagem
As restrições sociais mais rígidas adotadas pela China para
enfrentar o surto de covid-19 mais recente, agora em sua quarta
semana e envolvendo mais de uma dúzia de cidades, está atingindo o setor de serviços, especialmente viagens e hospedagens, da
segunda maior economia do mundo.
A China evita lockdowns totais em grandes cidades, como os
vistos durante os primeiros dias do surto da doença na província
de Hubei, para evitar paralisar completamente a economia.
“A onda atual leva à reimposição de medidas de distanciamento social muito mais duras, o que atingiria consideravelmente
o transporte, o turismo e outros setores de serviço”, disseram
analistas em nota na quarta-feira (11).
“Agora acreditamos que uma recuperação plena do setor de
serviços será adiada para o quarto trimestre.”
Ding, que opera uma pousada de 15 quartos nas terras altas da
província de Sichuan, no oeste chinês, afirmou que esperava uma
taxa de ocupação de ao menos 80% nos finais de semana entre o
fim de julho e o começo de agosto.
Devido às oito infecções locais detectadas em Sichuan, a taxa
de ocupação é de 20% a 30%, disse ela à Reuters.
A China relatou 83 casos novos transmitidos localmente até
10 de agosto, informou a autoridade de saúde, o que eleva a 583
o número total de infecções novas da última semana.
Trata-se de um aumento de 85,1% no número total de casos
locais em relação à última semana. A taxa quase não mudou em
relação à disparada de 87,5% vista na semana anterior, que autoridades atribuem, principalmente, à variante Delta altamente
transmissível.
A variante Delta já foi detectada em mais de uma dúzia de
cidades, desde que os primeiros casos foram encontrados em
Nanjing no final de julho, levando as autoridades a orientar os
governos locais a superarem uma “frouxidão mental” em suas
medidas de contenção e a acabar com as brechas em seus esforços de combate ao vírus.
Voos domésticos ainda têm permissão de partir de cidades
que relatam casos, exceto os que saem de Nanjing, Yangzhou e
Zhangjiajie, mas aviões e trens que chegam a Pequim, procedentes de áreas onde casos foram relatados, foram interrompidos.
A China relatou um total de 94.080 infecções desde que o
novo coronavírus surgiu na cidade central de Wuhan, no final de
2019. (Agencia Brasil)

Litro da gasolina sobe R$ 0,09
nas refinarias da Petrobras
O litro de gasolina vendido
pela Petrobras nas refinarias às
distribuidoras terá aumento
médio de R$ 0,09 a partir de
quinta-feira (12). A informação
foi divulgada pela estatal na
quarta-feira (11).
“A partir de amanhã, acompanhando a elevação nos patamares internacionais de preços, e de forma a garantir que
o mercado siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento, o preço médio de
venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras
passará a ser de R$ 2,78 por
litro, refletindo reajuste médio
de R$ 0,09 por litro”, destacou
a estatal, em nota.
O valor final para os motoristas dependerá de cada posto
de combustíveis e também dos
impostos e custos operacio-

nais nos diferentes estados.
“A contribuição do preço da
Petrobras para o preço na bomba passará a ser de R$ 2,03
por litro em média, referente à mistura obrigatória de
73% de gasolina A e 27% de
etanol anidro. Até chegar ao
consumidor são acrescidos
tributos federais e estaduais,
custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro,
além dos custos e margens das
companhias distribuidoras e
dos revendedores”, explicou a
companhia.
Segundo levantamento da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), na semana de 1º a 7 de
agosto, o preço médio da gasolina comum no país, ao consumidor final, estava em R$
5,853. (Agencia Brasil)
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Bolsonaro assina MP que
autoriza venda direta de etanol
O presidente Jair Bolsonaro
assinou na quarta-feira (11), em
cerimônia no Palácio do Planalto, medida provisória (MP) que
autoriza a venda de etanol por
produtores ou importadores diretamente aos postos de combustíveis. O ato dispensa a intermediação de empresas distribuidoras, que era obrigatória e
passa a ser facultativa, incentivando novos arranjos de negócios.
A MP, que trata de aspectos regulatórios e tributários da
comercialização de etanol, também flexibiliza a fidelidade à
bandeira, ou seja, permite que
postos que exibem determinada marca comercial revendam
combustíveis de outros distribuidores. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME),
o novo modelo de revenda é
facultativo, e os contratos em

vigor devem ser respeitados.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse
que o consumidor precisa ser
devidamente informado sobre os
diferentes produtos e serviços
oferecidos pelos postos. “Hoje,
estamos avançando no aprimoramento do mercado de combustíveis e, com os ministérios da
Economia e da Agricultura, demos um passo importante em
benefício do consumidor”, afirmou o ministro durante a cerimônia de assinatura da MP.
O objetivo do governo é
propiciar mais eficiência logística para o setor. De acordo com
o MME, a medida está alinhada
aos princípios da política energética nacional e promove a
abertura do mercado e o aumento da concorrência, com potencial redução dos preços dos
combustíveis, trazendo benefí-

cios importantes para o consumidor final.
Albuquerque acrescentou
que o Brasil conta com mais de
120 mil agentes, entre refinarias
de petróleo, usinas de etanol,
produtores de biocombustíveis,
importadores, distribuidores e
revendedores varejistas, atundo no mercado de combustíveis. Com a efetiva abertura do
setor, o governo espera, a partir de 2022, até oito novos agentes no segmento de refino de
petróleo, “competindo entre si,
com a Petrobras e com importadores, fornecendo produtos
para distribuidores e revendedores, impactando na dinâmica
de todas as etapas da comercialização”.
Desse modo, o governo vai
trabalhar com o Congresso Nacional para aprimorar o arcabouço regulatório do setor, “visan-

do criar as condições necessárias para desejados investimentos
em infraestrutura no setor”, explicou o ministro. Para ser transformada em lei, a MP precisa ser
analisada e votada pelos parlamentares em até 120 dias.
Bento Albuquerque destacou ainda que o Brasil é o quarto maior mercado de combustíveis do mundo. Em 2020, foram
comercializados no país 57 bilhões de litros de óleo diesel,
36 bilhões de litros de gasolina
e 23 bilhões de litros de etanol
hidratado.
Aspectos tributários
Em nota, a Presidência da
República explicou que, para
não haver renúncia de receitas,
o texto da prevê que as alíquotas aplicáveis à venda direta de
etanol serão aquelas decorrentes da soma das alíquotas atu-

almente previstas para o produtor ou importador com aquelas
que seriam aplicáveis ao distribuidor, conforme a Lei 9.718/98.
A MP ainda retira a desoneração tributária na venda de álcool anidro importado adicionado à gasolina pelo distribuidor
quando este for importador, hipótese em que não há tributação nessa adição pelas distribuidoras. “Tal proposição tem
a finalidade de equalizar a incidência tributária entre o produto nacional e o produto importado”, diz a nota.
A MP entra em vigor no
quarto mês após a publicação
no Diário Oficial da União. Segundo a Presidência, o prazo
visa propiciar aos estados tempo suficiente para adequação à
mudança proposta para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi-

ços (ICMS), que é estadual. O
prazo também atende ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina que o Fisco
só pode exigir um tributo instituído ou aumentado após 90
dias da data em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
Está em tramitação na Câmara dos Deputados, pronto para
ser votado em plenário, o Projeto de Lei Complementar 11/20,
que prevê a apuração do ICMS
a partir de um valor fixo, definido em lei estadual. Hoje, o
ICMS é cobrado com base em
um percentual que acompanha
o preço dos combustíveis na
bomba.
O ministro Bento Albuquerque disse que considera importante que haja essa isonomia na
aplicação das tributações federal e estaduais. (Agencia Brasil)

Plano de concessão de rodovias no PR
pode ter pedágio 50% mais barato
O novo modelo de concessões rodoviárias do Paraná pode
resultar em investimentos privados de R$ 43 bilhões em sete
anos e na redução de 50% no
pedágio em relação às tarifas atuais. Está prevista a duplicação de
pelo menos 1,7 mil quilômetros
dos cerca de 3,3 mil que devem
ser concedidos. As estimativas
foram apresentadas na quarta-

feira (11) no lançamento do projeto, em Curitiba.
O evento teve a presença do
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do governador paranaense, Carlos
Massa Ratinho Junior. Negociado entre o governo federal e estadual, o modelo representa uma
mudança em relação às concessões de rodovias federais reali-

zadas nos últimos anos.
Em vez dos leilões atuais de
rodovias federais, em que vence
o consórcio que oferece o maior
valor de outorga, com limite de
desconto de 17% nas tarifas, ganhará quem oferecer a menor tarifa, sem limite de desconto. Em
troca, o consórcio vencedor deverá desembolsar um valor de
aporte, como garantia para inves-

timentos, que sobe a cada ponto
percentual de desconto oferecido. Sugerido pelo governo paranaense, o modelo foi negociado
com a União, o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa
do Paraná.
Ao todo, serão leiloados 3.327
quilômetros de estradas, dos
quais 65% federais e 35% estaduais. Segundo o governo para-

naense, a proporção de estradas
com pista dupla concedidas à iniciativa privada aumentará de 36%
para 90% no estado. As rodovias
serão divididas em seis lotes. Os
consórcios vencedores assumirão
o compromisso de duplicarem 1.783
quilômetros, dos quais 90% deverão estar executados até o sétimo
ano da concessão.
Os valores do aporte para

quem oferecer descontos nos
pedágios foram definidos da seguinte forma. Cada ponto percentual de desconto até 10%, o consórcio vencedor deverá depositar R$ 15 milhões. A quantia sobe
para R$ 60 milhões por ponto
percentual entre 11% e 17% de
desconto e para R$ 150 milhões
por ponto percentual a partir de
18%. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0017420-17.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na
forma da Lei, etc.,Faz saber a Centro de Lazer Parque das Águas - Celpa CNPJ 51.175.362/0002-35, que Edmilson
Donisete Alves requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 53.574,32 (agosto/2020). Estando a
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e
acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de
10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente
de penhora ou nova intimação, presente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da
Lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2020.
[12,13]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1102995-46.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Juliana Dias Almeida
de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Esp. Joao Franco Alves de Oliveira, Ruth Mourao Alves de Oliveira, inv
Maria Ani Mourao Alves J, Marilena Ramos, Terezinha de Jesus Gonçalves, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Roseli Quirino de Morais ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Pedro Cavatoni, nº70, Jd. dos Francos, CEP:
02874-100, São Paulo/SP., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[12,13]
FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE - 1ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO P r o c e s s o D i g i t a l n º1 0 0 0 5 1 1 - 6 1 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 0 0 9 - C l a s s e / A s s u n t o : E x e c u ç ã o d e
Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Exequente: Isage - Comércio de
Móveis Ltda - Executado: Walter Carlos de Souza - A MM. Juiza de Direito da 1ª
Va ra C í ve l d o Fo r o R e g i o n a l e D i s t r i t a l I X - V i l a P r u d e n t e, S ã o Pa u l o / S P, D r a .
FABIANA PEREIRA RAGAZZI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este Juizo da 1ª Vara
Cível do Foro Regional e Distrital IX - Vila Prudente, São Paulo/SP e respectiva
Secretaria, processam-se os autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, processo nº 1000511-61.2017.8.26.0009, movida por ISAGE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., tendo como pedido a condenação do réu ao pagamento
de R$ 279.428,75 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais
e setenta e cinco centavos), atualizado até 01/04/2021. Após esgotadas todas as
tentativas legais para localização do réu e, estando em lugar incerto e não sabido,
não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições, foi deferida a citação
p e l o p r e s e n t e e d i t a l , c o m p ra zo d e 2 0 ( v i n t e ) d i a s p a ra c i t a ç ã o d o r é u WALT E R
CARLOS DE SOUZA, cédula de identidade RG nº 14.787.820 e inscrito no CPF/MF
0 4 2 . 4 6 2 . 6 5 8 - 6 1 , p a r a o s a t o s e t e r m o s d a a ç ã o p r o p o s t a , p a r a q u e PAG U E o
valor supramencionado ou O F E R E Ç A E M B A R G O S no prazo de 1 5 ( q u i n z e ) d i a s
e, para que seja notificado dos ulteriores termos do processo, SOB PENA de
REVELIA, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Não opondo embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, e o mandado de
citação inicial se converter em mandado executivo. Para conhecimentode todos
é passado o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, cuja 2ª via fica
afixada no local de costume. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, aos 29 de junho de 2021.
11 e 12/08

FORO REGIONAL I - SANTANA - 4ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano
Álvares, 594 - 2º andar - salas 202 e 204 - Casa Verde - CEP 02546-000 - Fone:
( 1 1 ) 3 9 5 1 - 2 5 2 5 - S ã o Pa u l o - S P - E - m a i l : s a n t a n a 4 c v @ t j s p. j u s. b r - E D I TA L de
CITAÇÃO - Pra zo de 20 dias - Processo nº 1025605-98.2018.8.26.0001. A MMª
Ju í z a d e D i r e i t o d a 4 ª Va r a C í ve l d o Fo r o R e g i o n a l I - S a n t a n a , E s t a d o d e
S ã o Pa u l o, D r a . F E R N A N DA D E C A RVA L H O Q U E I RO Z, n a fo r m a d a l e i , FA Z
SABER a J LIMA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP, CNPJ 26.255.337/0001-33,
que lhe foi proposta uma TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE de SUSTAÇÃO de
P ROT E S TO a j u i z a d a p o r T N S C A M A M E S A E BA N H O LT DA ., p a ra d e c l a ra r a
nulidade da duplicata nº 403 no valor de R$1.890,00, bem como o cancelamento
d o p r o t e s t o t i ra d o j u n t o a o 5 º Ta b e l i ã o d e P r o t e s t o d e L e t ra s e T í t u l o s d e S ã o
Paulo, sob a alegação de inexistência de relação jurídica. Emendada a inicial e
recebida por aditamento requereu-se a condenação da ré em danos morais no
importe de 20 salários mínimos, atribuíndo-se à causa o valor de R$ 22.661,43.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
C I TA Ç Ã O p o r E D I TA L p a ra o s a t o s e t e r m o s d a a ç ão proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 14 de Julho de 2021. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.
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Processo 1063460-45.2017.8.26.0002, da 6ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo. A
Dra. Juliana Morais Bicudo, Juíza de Direito, JULGA PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, para o fim de decretar a interdição de MICHIKO KITAZAWA, filha de Choichi Shida e Tao Shida, declarando-a relativamente incapaz
para praticar os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma do artigo 4 o , III, do Código Civil.
Com fulcro no artigo 1.775, § 1 o , do Código Civil, nomeio-lhe curadores os Srs. WILSON MASSATOSHI KITAZAWA e DENIS
MASSAHARU KITAZAWA, que, no exercício da curatela, deverão observar ao disposto nos artigos 1.740 a 1.752 do Código Civil, na
forma do artigo 1.781 do mesmo diploma legal. A curatela será compartilhada entre os requerentes.
Edital de citação. Prazo de 20 dias. Processo nº. 1035179-71.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro, na forma da Lei, etc. Faz saber a JR Serviços
Médicos Ltda., CNPJ. 26.675.989/0001-15, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Instituto Superior de
Medicina e Dermatologia Ltda. (ISMD), objetivando a cobrança de R$ 80.102,12 (abril/2020), referente o contrato de
Prestação de Serviços Educacionais prestados a aluna Joseli Batista Rios e não pago por completo. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado
inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2021.
Edital de citação - Prazo de Vinte dias. Processo nº 0167325-79.2009.8.26.0100 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)
DA Roça Comercio Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ 26.587.956/0001-25, Álvaro Navarro Rodrigues, CPF. 328.002.31149 e Gianne Seawrigt Rowe, CPF. 422.011.501-78, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Monsanto do
Brasil Ltda, objetivando a cobrança de R$ 62.356,41 (junho/2009), valor oriundo das duplicatas nº. 039025-3 e 039026-3,
não pagas pelas ré. Encontrando-se as ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o
título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. 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 23 de julho de 2021.
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 0002360- 40.2021.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 03ª Vara Cível,
do Foro Regional XI Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei. FAZ SABER a Antônio
de Oliveira, pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ. 11.877.591/0001-04, na pessoa de seus representantes legais, que
BM Comércio de Móveis e Acessórios de Decoração Eireli, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a
Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença,
efetuando o pagamento da quantia de R$ 8.548,47, corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art. 513, § 2º,
IV, do CPC, e ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de ad vogado,
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo
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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1108560-20.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível,
do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Alderico Bruno Bandeira, CPF. 019.723.731-29 e Noemia Francisca Valadares, CPF. 329.136.848-74, que lhes foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento
de R$ 3.624,64 (Out/2017), referente a Colisão ao veículo assegurado pela apólice nº 0531.44.6194645 na data de
09/05/2017. Encontrando 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 prazo do presente edital, apresentem resposta.
Não sendo contestada a ação, serão presumidos aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e 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. São Paulo, aos 28 de julho de 2021.
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1059205-36.2020.8.26.0100. O Dr. Luiz Gustavo Esteves, Juiz de Direito
da 11ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Este Juízo FAZ SABER a João
Soares da Silva, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Restituição de Valores por Fácil
Assist Serviços e Assistência 24 Horas Ltda, alegando em síntese: por equívoco na inserção dos dados, transferiu
indevidamente a importância de R$ 43.590,00 à conta bancária ao réu e, como a instituição bancária não logrou realizar
contato com este para obter a autorização do estorno do valor, requer a restituição dessa quantia. Encontrando-se a parte
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação, sob pena de
revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente
edital tem o prazo de 20 dia
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1090013-24.2020.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Fabiana Marini, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)ATLAS PROJ
TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES± SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E
DECONSULTORIA EM DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80, e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS
DIGITAIS LTDA, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Eduardo Trapp Fernandes, objetivando a RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de valores retidos. Encontrando-se 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, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, os réus 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 20 de julho
de 2021.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 11/
08/2021 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50910 - CONTRATO: 302384051687 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA SANTA MONICA , 593, APARTAMENTO 23 S ,
BLOCO 11 A , CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL SANTA MONICA , JARDIM
SANTA MONICA ( PIRITUBA ) , São Paulo - SP, CEP: 05171-000
PAULO FERREIRA RONCOLETTA, BRASILEIRO (A), COMERCIANTE, CPF:
010.473.748-46, CI: 13248275-7 SP . SSP CASADO (A) COM RENATA LIN DE ALMEIDA
RONCOLETTA, BRASILEIRO (A), AUTONOMA, CPF 165.770.128-06, CI: 204789886
SP. FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Endereço de Cobrança:
EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário do contrato habitacional
firmado com a CAIXA
Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 Subloja e 1º Subsolo - Ed. São Marcus
70070-902 Brasília - DF - Telefone: (31) 2105-7634
11 - 12 - 13/08/2021
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Amarais Empreendimentos e Locações Ltda. - CNPJ nº 41.130.665/0001-05 - NIRE 35.236.942.262
Extrato da Ata da 1ª Alteração do Contrato Social e Transformação da Sociedade Amarais Empreendimentos e Locações Ltda.
em S/A sob a Denominação de Amarais Empreendimentos e Locações S.A.
Pelo presente instrumento particular, Elisabete Rosa, brasileira, divorciada, empresária, RG Companhia, incluindo (a) supervisionar o cumprimento da Lei, Estatuto Social, deliberações das As4.657.302-1 SSP/SP, CPF 009.162.208-50, e Elza Roza Frederico, brasileira, viúva, empresária, RG sembleias Gerais e Acordo de Acionistas arquivados na sede da Companhia; e (b) administrar, gerir e
13.195.712-0 SSP/SP, CPF 032.279.208-83, ambas com endereço comercial em São Paulo/SP. Úni- supervisionar as atividades e os negócios da Companhia de acordo com as orientações da Assembleia
cas sócias da Amarais Empreendimentos e Locações Ltda.. Resolvem: 1.1. Transformar a So- Geral. Capítulo V - Deveres e Responsabilidades dos Administradores. Artigo 11: O Diretor,
ciedade Limitada em S.A. de capital Fechado, sob o nome Amarais Empreendimentos e Loca- no exercício de suas funções, deverá envidar seus melhores esforços a ﬁm de que a Companhia alcanções S.A., com sub-rogação de todos os direitos e obrigações. 1.2. A transformação opera-se sem ce e desenvolva seu objetivo social, assim como para cumprir seus deveres e obrigações perante os
solução de continuidade, assume todo o ativo e passivo da sociedade limitada, objeto da transfor- Acionistas, funcionários e sociedade do local no qual opera, cujos direitos e interesses devem ser resmação. 2.1. O capital social de R$ 100.000,00 dividido em 100.000 quotas no valor de R$1,00 cada, peitados. Artigo 12: O prazo de gestão do Diretor terá início mediante a assinatura do respectivo Tertotalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. 2.2. Em razão da transformação, mo de Posse, e deverá expirar mediante a investidura de seus sucessores. Artigo 13: Além de outros
as 100.000 quotas são convertidas em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, deveres e responsabilidades previstos na Lei nº 6.404/76, o Diretor deve servir com lealdade a Comsendo 50% pertencente à sócia Elisabete Rosa e 50% pertencente à sócia Elza Roza Frederi- panhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhe vedado: a) obter vantagem para si ou terceico. 2.3. O capital social passa a ser de R$ 100.000 dividido em 100.000 ações ordinárias nominati- ros, em detrimento dos interesses da Companhia; b) usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou
vas, sem valor nominal. 3.1. A sociedade altera a sua denominação social que passa a ser Ama- sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades empresariais de que tenham conhecimento em rarais Empreendimentos e Locações S.A.. 4. A Companhia será administrada pela Diretoria, que zão do exercício de seu cargo; c) omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, viserá composta por 2 Diretores, ora conjuntamente designadas sem designação especíﬁca, as quais
permanecerão no cargo pelo prazo de 03 anos. Diretoria: Elisabete Rosa e Elza Roza Frederico, sando à obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negóambas acima qualiﬁcada e Diretoras sem Designação Especíﬁca., as quais declaram que não cio de interesse da Companhia; d) adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que seja necessáestão impedida de exercer atividade mercantil. 5.1. Aprovaram a redação do Estatuto Social. Nada rio à Companhia, ou que esta pretenda adquirir; e e) adotar ou recorrer a práticas contábeis contrárias
mais. São Paulo, 13.05.2021. Acionistas: Elisabete Rosa (Diretora) e Elza Roza Frederico (Diretora). às regras contábeis brasileiras aplicáveis e principais fundamentos de contabilidade, as quais possam,
Renato Valbert de Castro Filho - OAB/SP 323.873. JUCESP 311.083/21-3 e NIRE 3530057212-2 em de alguma maneira, alterar o resultado ﬁnanceiro ou contábil da Companhia. § 1º: Cumpre ao Diretor,
guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do
02.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo - Estatuto Social. Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto Social e Duração. mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhe vedado utilizar-se dessa informação para obter vantaArtigo 1º: A Amarais Empreendimentos e Locações S.A. (Companhia) é uma sociedade anôni- gem, para si ou para outrem. § 2º: O Diretor deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não vema de capital fechado, regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em nha a ocorrer por meio de subordinados ou terceiros de sua conﬁança. Artigo 14: Cumpre ao Diretor
abster-se
de manter atividades ou participar de negócio concorrente ou conﬂitante com a Companhia,
especial pela Lei nº 6.404/76. Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 4º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04545-000. § Único: A Compa- salvo se aprovado pela Assembleia Geral. Capítulo VI - Conselho Fiscal. Artigo 15: A Companhia
nhia, por deliberação da Diretoria, poderá abrir, manter, transferir e fechar ﬁliais, escritórios e sucur- possuirá um Conselho Fiscal não permanente, o qual somente será instalado quando requisitado pesais, depósitos, escritórios e armazéns em qualquer lugar do território nacional e exterior, observadas los Acionistas, nos termos da Lei nº 6.404/76. § 1º: O Conselho Fiscal da Companhia será composto de
as formalidades legais, desde que dentro do orçamento aprovado pelos acionistas. Artigo 3º: o obje- no mínimo 03, e no máximo 05 membros efetivos e de igual número de suplentes, que serão eleitos
to da sociedade é a compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01) e locação de imóveis próprios na Assembleia Geral que deliberar a sua instalação, sendo os conselheiros ﬁscais escolhidos entre
(6810-2/02). Artigo 4º: A Companhia terá duração por tempo indeterminado, podendo ser dissolvida Acionistas ou não, com a observância das prescrições legais. § 2º: Os membros efetivos do Conselho
em virtude de determinação da Assembleia Geral ou nas hipóteses previstas na Lei nº 6.404/76. Ca- Fiscal serão investidos nas suas funções mediante a assinatura de um Termo de Posse, registrado no
pítulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º: O Capital Social é de R$ 100.000,00, total- respectivo livro de registro de atas de reunião do Conselho Fiscal. § 3º: As funções, competência, demente subscrito e integralizado, dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi- veres, responsabilidades dos membros do Conselho Fiscal deverão obedecer às disposições legais. §
nal, totalmente subscritas e integralizadas. § 1º: As ações são indivisíveis perante a Companhia, que 4º: Quando no exercício de suas funções, os membros efetivos do Conselho Fiscal terão direito a renão reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. § 2º: Cada ação ordinária nominativa muneração que for ﬁxada pela Assembleia Geral, observados os limites legais. Capítulo VII - Asdará a seu titular o direito a 01 voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. § 3º: A sembleia Geral. Artigo 16: A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes
propriedade das ações será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no livro de Registro para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar conde Ações Nominativas. Artigo 6º: Na ocasião de aumento do capital social da Companhia, os Acio- venientes à sua defesa e desenvolvimento. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro
nistas terão direito de preferência para subscreverem as novas ações, nas proporções das suas res- dos 04 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias
pectivas participações no capital social, observadas as disposições da Lei nº 6.404/76. Artigo 7º: Res- constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais
salvada qualquer disposição em contrário em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, o exigirem, mediante convocação enviada aos Acionistas. Artigo 17: Ressalvados os casos previstos
a Companhia poderá, mediante deliberação da Assembleia Geral, negociar com suas próprias ações,
nas hipóteses expressamente previstas na Lei nº 6.404/76. A negociação com suas próprias ações na Lei nº 6.404/76, neste Estatuto, ou em Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da
para ﬁns de aquisição, alienação, manutenção em tesouraria ou cancelamento será permitida desde Companhia, as decisões deverão ser aprovadas mediante o voto aﬁrmativo dos Acionistas represenque até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a reserva legal, e sem diminuição do capital so- tando mais da metade do capital social votante da Companhia. § 1º: Os Acionistas poderão fazer-se
cial. Capítulo III - Acordos de acionistas. Artigo 8º: Os acordos de acionistas, devidamente regis- representar na Assembleia Geral da Companhia, por procurador constituído há menos de 1 de ano, nos
trados na sede da Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na termos da Lei nº 6.404/76. O referido instrumento de mandato deverá ser arquivado na sede da Comsua compra ou o exercício do direito de voto e do poder de controle, serão sempre observados pela panhia. Artigo 18: A Companhia não deverá tomar nenhuma ação que, nos termos deste Estatuto ou
Companhia, nos termos do Artigo 118 da Lei nº 6.404/76. § Único: Os Administradores da Companhia de Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia, esteja condicionada à aprovação
zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral não poderá computar o dos Acionistas, sem antes obter a mencionada aprovação. § 1º: O exercício do direito de voto em qualvoto proferido pelo acionista em contrariedade com os termos de tais acordos. Capítulo IV - Admi- quer Assembleia de Acionistas em violação ao disposto neste Artigo deverá ser nulo e inválido com
nistração da Companhia. Artigo 9º: A Companhia será administrada por uma Diretoria composta relação à Companhia, os Acionistas e quaisquer terceiros. Capítulo VIII - Exercício Social e Dispor 2 Diretores sem designação especíﬁca, residentes no Brasil. Os membros da Diretoria serão elei- tribuição de Dividendos. Artigo 19: O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º
tos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, sendo permitida a sua reeleição. § 1º: Os Di- de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 20: Ao ﬁnal de cada exercício social,
retores serão investidos para administrar a Companhia, realizar atos em seu nome, utilizar o nome da a Diretoria elaborará, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações ﬁnanceiCompanhia nos limites estabelecidos na Lei nº 6.404/76, nomear procuradores para agir em nome da ras previstas na Lei nº 6.404/76. Artigo 21: Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualCompanhia de acordo com os termos dispostos a seguir, e representar a Companhia em todas e quais- quer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda. Será obriquer circunstâncias, devendo ser observadas as disposições contidas neste Estatuto. § 2º: O mandato gatória a absorção das perdas do exercício social pelos lucros acumulados, pela reserva de lucros e
uniﬁcado da Diretoria será de 03 anos, permitida a reeleição, sendo certo que, ﬁndo o mandato, per- pela reserva legal, nesta ordem. Artigo 22: Do lucro líquido apurado no exercício social será deduzida
manecerão os referidos Diretores no exercício de suas funções até a posse dos respectivos substitu- a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. Os
tos. § 3º: Ocorrendo vaga na Diretoria, qualquer Diretor deverá realizar a eleição do substituto median- Acionistas têm direito a um dividendo anual cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido do exerte Assembleia Geral. Neste ínterim, poderá o Diretor remanescente acumular interinamente, as fun- cício nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. O saldo remanescente, depois de atendidas as disções do Diretor substituído percurando a substituição interina até o provimento deﬁnitivo do cargo a posições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observadas as disposições do
ser deﬁnido pela eleição do substituto. § 4º: Os Diretores terão plenos poderes de representação da presente Estatuto, do Acordo de Acionistas e da legislação aplicável. Artigo 23: Os dividendos serão
Companhia, nos limites das atribuições que lhes competem em razão deste Estatuto Social e das de- pagos aos Acionistas no prazo máximo de 60 dias, a partir da data na qual sua distribuição for autoriliberações da Assembleia Geral. § 5º: A Companhia é considerada validamente representada pela as- zada, exceto caso disposto de outra forma pelos Acionistas em Assembleia Geral. § Único: Os divisinatura isolada de quaisquer dos Diretores designados. § 6º: Os Diretores poderão nomear procura- dendos atribuídos aos Acionistas que não sejam reclamados dentro de 03 anos contados da publicadores para agir em nome da Companhia. Os instrumentos de mandato deverão estabelecer os pode- ção do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Artigo 24: A Compares especíﬁcos por meio deles outorgados, e terão validade não superior 1 ano, exceto no caso de nhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atenmandados judiciais. § 7º: São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes
com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor ou procurador que a envolvam em obrigações der a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados,
relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais. § 8º: Os Diretores serão investidos que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Artiem seu cargo mediante a assinatura dos Termos de posse nos livros da Companhia, neles declarando go 25: Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus Acionistas,
as informações exigidas pela Lei nº 6.404/76. § 9º: Terminado o prazo de gestão para o qual fora elei- por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao
to, o Diretor continuará no exercício de seu cargo até designação e posse do respectivo substituto. § dividendo obrigatório. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação da Companhia. Artigo 26: A Com10º: Qualquer Diretor poderá ser destituído a qualquer tempo de suas funções por deliberação da As- panhia entrará em dissolução e liquidação nos casos e pelo modo previsto na Lei nº 6.404/76, ou, de
sembleia Geral. § 11º: É assegurado ao Diretor, a qualquer tempo, livre acesso aos livros e documen- acordo com o que determinar a Assembleia Geral. § 1º: Sendo a dissolução e liquidação ﬁxada em Astos da Companhia. § 12º: Em caso de demissão, morte, renúncia ou impedimento deﬁnitivo de qual- sembleia Geral, esta deverá eleger e nomear o liquidante, assim como as disposições legais aplicáquer Diretor, ausência injustiﬁcada por mais de 30 dias, ou qualquer outro evento que cause uma va- veis a serem observadas. § 2º: Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral
cância deﬁnitiva de qualquer membro da Diretoria durante o seu respectivo mandato, a substituição o elegerá e ﬁxar-lhe-á a remuneração no período de liquidação. Capítulo X - Disposições Gerais.
de tal Diretor deve ser deliberada em Assembleia Geral. O Diretor substituto permanecerá no manda- Artigo 27: Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei nº
to pelo período restante do mandato de seu antecessor. Artigo 10: Aos Diretores sem Designação Es- 6.404/76, e legislação vigente aplicável. Artigo 28: Fica eleito o Foro da cidade de São Paulo/SP, para
pecíﬁca compete desenvolver as atividades que lhes sejam designadas pelo Conselho de Administra- dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente Estatuto Social, com exclusão de qualção ou estabelecidas em reunião da Diretoria em consonância com os manuais e diretrizes internas da quer outro, por mais privilegiado que possa ser.”

ELEIÇÃO DA AFAESP
A Associação dos Funcionários e Servidores das Autarquias do Estado de São
Paulo e apensos – AFAESP comunicam a todos os associados, a chapa eleita da
nova diretoria para o período de 01 de julho a 30 de junho de 2025, composta por Mario
José de Souza – presidente, Oscar Nakada – vice- presidente, Carla Daniela Pascoal
– secretária, Antônia Aparecida de Oliveira – segundo secretário, Gilson Porfírio –
tesoureiro, Norma C. Clementino Maciel – segundo tesoureiro, José Machado suplente,José Alves Galindo Filho – suplente Sebastiana Fernandes de Oliveira –
suplente, Edna Perine Camargo – presidente do conselho fiscal, Maria José Francisco
de Camargo – membro, Durvalina Rodrigues – membro, Angelina Messura Demetri –
suplente, e, Vilma Augusta dos Santos – suplente. São Paulo, 10 de agosto de 2021.
MARIO JOSÉ DE SOUZA - Presidente da AFAESP.
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Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo 0008691-62.
2021.8.26.0100. O Dr. Vitor Frederico Kümpel, Juíza de Direito
da 27ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP., Faz saber a Bruna
de Carvalho Benedito ME CNPJ 19.704.744/0001-15, que
Patrícia Tassinari Faragone Eugênio requereu o cumprimento
da sentença, para receber a quantia de R$ 7.879,34
(julho/2021). Estando a executada em lugar ignorado, expedese edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o
débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e
demais cominações legais, sob pena de multa e honorários
advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, §
1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021. [12,13]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1039682-46.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) KHAWLA ABDUL HAKIM WAKED,
RG 56.200.547-X, CPF 235.322.268-47, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Eunice Rodrigues, para cobrança de R$ 60.077,24
(maio/2017), referente à locação do imóvel à rua Joaquim
Anselmo de Oliveira 217, Jd. Bélgica. 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 03 dias, efetuem o
pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem a
execução, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital. Em caso de pagamento integral da dívida, os
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e
comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. 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 março de 2021.
[12,13]

CNPJ 31.485.344/0001-61 - NIRE 35.300.521.927 - Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 17.07.2021
1. Data, Hora e Local: 17.07.2021, às 14h00, na sede da Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações,
(“Companhia”), localizada na Avenida Paulista, 2.300, 6º andar, conjunto 62, Bela Vista, São Paulo/SP, 01310-300.
2. Presença Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades
exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da
totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Publicações Prévias: (i) Os avisos de que
tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme
permitido pelo § 4º do artigo 124 e § 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) o Relatório da Administração, o Balanço
Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020,
foram postos à disposição das

Monimed Equipamentos Ltda.
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F O RO C E N T R A L C Í V E L - 1 ª VA R A DA FA M Í L I A E S U C E S S Õ E S - P ç a . J o ã o
Mendes s/nº - 4º andar - salas nº 407 / 409 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11)
2171-6005 - São Paulo-SP - E-mail: sp1fam@tjsp. jus.br - E D I TA L p a ra CONHEC I M E N TO d e T E R C E I R O S, ex p e d i d o n o s a u t o s d e I N T E R D I Ç Ã O d e M A R I A
A PA R E C I DA C A R R A R A D O S A N J O S , r e q u e r i d o p o r A R L E T E D O S A N J O S
G R E S PA N e O U T RO S - P r o c e s s o n º 1 0 1 5 8 1 2 - 9 5 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 3. A M M ª Ju í z a
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
por SENTENÇA proferida em 26/03/2021 foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de MARIA
APARECIDA CARRARA DOS ANJOS, CPF 216.135.118-41, declarando-o(a) incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ARLETE DOS ANJOS GRESPAN. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2021.
12

-

22/08 e

02/09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1091744-31.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de
Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa(o) IL Suck Chung Kim, RG 8250591, CPF 041.938.98814, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda,
objetivando a cobrança de R$ 27.567,44 (dezembro/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5%
do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 16 de junho de 2021.
12 e 13.08

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 118164122008-0
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, dando prosseguimento com a realização da hasta
pública do IMÓVEL: ESTRADA DO CAMPO LIMPO, Nº 5.733, AP 24-B, LOCALIZADO
NO 2º ANDAR DO EDIFICIO RIO IGUAÇU, BLOCO I DO CONJUNTO NOVO
PIRAJUSSARA, BAIRRO DE CAMPO LIMPO, 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
SÃO PAULO/SP.
Primeiro público leilão foi realizado em 03/12/2019
Segundo público leilão: 03/09/2021 a partir das 12:30 as 12:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal na AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 na RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/
SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuário(s):
JORGE DE SOUZA MOURAO, BRASILEIRO, TECNICO DE LABORATORIO, RG:
13.271.160-SP, CPF: 050.998.128-30, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM APARECIDA CRISTINA
SARABIA MOURÃO, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 12.612.103-SP, CPF 012.937.80898 E MARCIA REGINA LUIZE SARABIA, BRASILEIRA, SECRETARIA, RG: 18.437.901SP, CPF: 091.326.738-41, SOLTEIRA, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO LEILOEIRO: Avenida
Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail: fabianasilva@afdsp.com.br.
São Paulo, 11 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
SED: 450
11, 12 e 13/08/2021

PROCESSO Nº 1000736-42.2021.8.26.0009 1ª Vara da
Família e Sucessões - Vila Prudente/SP. Edital para
conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias. A Dra. Luciana
Caprioli Paiotti, Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e
Sucessões - Vila Prudente/SP. Faz saber que nos autos de
Alteração do Regime de Bens do Casamento, ROBSON
RODRIGUES DALPRA e ANDREA MARIA MARQUES
RODRIGUES DALPRA, objetivam alterar o regime de bens do
casamento passando da atual Comunhão Parcial de Bens
para o regime da Comunhão Universal de Bens. Nestas
condições, expede-se edital com o prazo de 30 dias, para que
terceiros interessados se manifestem nos autos, sob pena de
serem aceitos os fatos. Será o edital afixado e publicado na
forma da Lei. São Paulo, 17 de junho de 2021.
[12,13]

União Química Farmacêutica Nacional S/A

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1019166-02.2017.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). MICHELLE
FABIOLA DITTERT PUPULIM, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Edson Luiz Sbeghen, brasileiro, comerciante,
RG 184285558-6, CPF 116.172.308-04, que lhe foi proposta uma ação Monitória por p arte de Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 19.501,30 (junho/
2017), decorrente do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos,
sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo.
Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2021. 12 e 13.08

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1050545-53.2020.8.26.0100.O MM. Juiz de Direito da 41ª
Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a ECON - Agenciamento de Serviços e Negócios Eireli, nome fantasia de ECON Energia Solar Compartilhada,
CNPJ. 31.790.510/0001-33, na pessoa de seu representante, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Telelok
Central de Locação e Comercio Ltda., objetivando a cobrança de R$ 52.849,91(Fev/2019), referente as Notas de locação
do Contrato de Locação de Bens MoveisFirmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha
embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.

Auto Posto Vantroba Ltda.
CNPJ/MF nº 64.942.857/0001-03 - NIRE n° 35209809760
ERRATA
Na Ata da Reunião de Sócios, publicada dia 11/08/2021 no
Diário Oficial Estado de São Paulo e no Jornal O Dia.
Onde-se lê: Data, Hora e Local: 19/07/2021, às 10h.
Leia-se: Data, Hora e Local: 28 de julho de 2021, às 10h00min.
No cabeçalho do documento. Onde-se lê: Ata da Reunião dos
Sócios Realizada em 19/07/2021. Leia-se: Ata da Reunião dos
Sócios Realizada em 28 de Julho de 2021. No fecho do
documento. Onde-se lê: Capão Bonito-SP, 19/07/2021.
Leia-se: Capão Bonito-SP, 28 de julho de 2021.

Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da União Química Farmacêutica Nacional S/A a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 16º andar, Conjuntos 161/162, Edifício Continental Tower Cidade Jardim, CEP 05676-120, no dia 19 de agosto de 2021, às 11:00h, para deliberarem sobre a
única Ordem do Dia: (i) destituição de Diretor sem designação específica, Sr. Alexandre Guilherme
Marques Pinto.
Embu-Guaçu, 09 de agosto de 2021
Fernando de Castro Marques
Diretor Presidente

CNPJ/MF nº 67.870.642/0001-12 – NIRE 35.210.884.281
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Sócios Quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 1ª
convocação em 19/08/2021, às 11h30, na Avenida Faria Lima, 3.311, 3º andar, em São Paulo-SP, excepcionalmente, em virtude da pandemia COVID-19, já que o Anfiteatro da Casa de Saúde Santa Rita S/A localiza-se
em ambiente hospitalar, a fim de deliberarem sobre esta Ordem do Dia: 1. Aprovação do Balanço Patrimonial
e Demonstrações Financeiras do exercício social findo 31/12/2020; 2. Destinação resultado do exercício; 3.
Fixação da remuneração da Diretoria; e 4. Nos estritos termos do disposto na Cláusula III, item B.3 do Contrato
Social em vigor, determinar a orientação a ser atendida pela Diretoria da sociedade nas deliberações da Ordem
do Dia da AGO da Casa de Saúde Santa Rita S/A, a ser realizada em 02/09/2021, às 11h30. O procurador de
sócio deverá estar munido de instrumento de mandato, nos termos legais, bem como da cópia autenticada da
Ata de Eleição da Diretoria da pessoa jurídica sócia, devidamente arquivada na JUCESP, e o Espólio sócio deverá
apresentar a certidão de nomeação de seu inventariante atualizada. Novamente, excepcionalmente, em virtude da
pandemia COVID-19, somente poderá ingressar no recinto da Assembleia um representante por cada quota social.
São Paulo, 02/08/2021. Luis Veras Lobo – Presidente.
(10, 11 e 12/08/2021)

Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações

Abandono de Emp ego

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1125382-50.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido
Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a João Paulo Diniz, RG 32.706.270-8, CPF 276.945.89817, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 25.006,12 (agosto/2017), decorrente do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5%
do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2021.
12 e 13.08
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1138139-47.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RAQUELMACHADO
CARLEIAL DE ANDRADE, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Elzicray da Silva Rocha Vicente, RG 1494105,
CPF 809.364.749-04, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança de R$ 695,91 (novembro/2016), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2021.
12 e 13.08
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0068938-77.2019.8.26.0100. A MM.
Juíza de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Priscilla Bittar Neves
Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Ricardo Spíndola Carvalheira, RG 38.505.848-2, CPF 406.273.26787, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença movida por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda, na qual foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 1.507,52, em conta(s)
bancária(s) de sua titularidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após do decurso do prazo do presente
edital, comprove a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, § 3º, do CPC), podendo, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar impugnação (art. 525, §11, do CPC), após o que, sem manifestação, referida
quantia será levantada pelo credor. Em caso de revelia, será nomeador curador especial (Art. 257, IV, 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 18 de junho de 2021.
12 e 13.08
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1043918-07.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II – SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Borges de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria LúciaTorres de Falco, CPF 214.871.918-12,
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A,
relativa ao veículo marca Chevrolet, modelo Prisma LT (MyLink) 1.4, cinza, ano 2012, placa ESA4420, chassi
9BGRP69X0CG344877, apreendido em 05.12.2018 (fls. 104), haja vista o inadimplemento da cédula de crédito
nº 30410-756596458. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho
de 2021.

Concessionária SPMAR S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF 09.191.336/0001-53 - NIRE 35.300.388.186
Ata Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22 de junho de 2021
Data, Hora e Local: Aos vinte e dois dias de junho de 2021, às 10 horas, na sede social Concessionária SPMAR S.A. (“Companhia”), localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 09º andar, conjunto 93, sala 03, Jardim Paulistano, CEP
01.451-000. Convocação e Presenças: A assembleia está sendo realizada em sua 3ª Convocação com a presença da Acionista que representa
a maioria do capital social votante, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”) e em obediência ao que dispõe o
artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições dos dias 01, 02, 03, 11,
12 e 15 de junho de 2021, e no Jornal O Dia, dias 01, 02, 03, 11, 12 e 15 de junho de 2021 e por meio da Convocação escrita encaminhada pelo
Presidente do Conselho de Administração aos Acionistas, convocação esta enviada por carta registrada em 02 de junho de 2021. Composição da
Mesa: Presidente: Sr. Reinaldo Bertin; Secretário: Sr. Tiago Dias de Amorim. Ordem do Dia: Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, devidamente publicadas no Diário Oficial
Empresarial do Estado de São Paulo (páginas 55 a 57), do dia 31 de março de 2021, e Jornal O Dia SP (página 18), do dia 31 de março de 2021,
conforme anexo. Deliberações: As matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas as
seguintes deliberações: aprovadas integralmente e sem reservas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras, relativas
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020. Encerramento e Aprovação de Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por
encerrados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que lida foi aprovada e assinada por todos os sócios
presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Reinaldo Bertin. Secretário da Mesa: Tiago Dias de Amorim. Acionista Presente: Infra Bertin
Empreendimentos S.A. “Em Recuperação Judicial” (Reinaldo Bertin). Certifico que a presente é cópia fiel do original que integra livro próprio. São
Paulo, 22 de junho de 2021. Reinaldo Bertin - Presidente da Mesa; Tiago Dias de Amorim - Secretário. Acionista: Infra Bertin Empreendimentos
S.A. “Em Recuperação Judicial”. Reinaldo Bertin. JUCESP nº 358.432/21-2 em 28/07/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EVAG Participações Ltda.
CNPJ nº 07.691.674/0001-29 - NIRE nº 35.220.153.956
Ata da Reunião de Sócios
Em 01/02/2021, às 10:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601, 10º Andar - Cj. 101, São Paulo/SP, os abaixo assinados e adiante
nomeados e qualificados, Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves, RG nº 18.632.636-1 - SSP/SP e CPF/MF nº 105.611.098-85; e Vidigon
Participações Ltda., CNPJ/MF nº 07.691.706/0001-96 e JUCESP/NIRE 35.220.153.964, neste ato representada, por seu Diretor, Luís Vidigal Andrade Gonçalves, RG nº 27.995.907-2 - SSP/SP e CPF/MF nº 105.611.078-31, sendo dispensada a convocação prévia e o aviso
aos mesmos, de acordo com o artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/02 e os §§4ºs do Artigo 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente - Eduardo
Vidigal Andrade Gonçalves; Secretário - Luís Vidigal Andrade Gonçalves. Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: (i) O montante
apurado pela Sociedade a título de Lucro Líquido, Reserva de Lucros e Lucros Acumulados, no montante total de R$ 8.365.553,96
deve ser compensado com os prejuízos acumulados até 31/01/2021, conforme balancete devidamente levantado e datado de
31/01/2021, no montante de R$ 9.516.111,94, restando um saldo de prejuízos acumulados no montante de R$ 1.150.557,98. (ii) A redução do capital social da Sociedade dos atuais R$ 4.063.156,00 para R$506.746,00, uma redução, portanto de R$ 3.556.410,00, realizada mediante a redução do valor nominal das quotas de R$ 1,00 para R$ 0,12 por quota, para: (a) de acordo com o artigo 1.082, inciso
I do Código Civil, absorver o remanescente dos prejuízos acumulados até 31/01/2021, conforme balancete levantado e aprovado no
item (i) acima, no montante de R$1.150.557,98; e (b) em virtude da existência de capital excessivo, proceder, nos termos do fulcro no
artigo 1.082, inciso II, do Código Civil a redução de R$ 2.405.852,02, restituindo o valor da respectiva redução exclusivamente ao sócio
Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves em moeda corrente nacional, sem observância da proporção da participação detida pelos sócios
na Sociedade, em moeda corrente nacional, em data a ser informada pela Sociedade, oportunamente aos Sócios, a ser fi xada após o
término do prazo previsto no artigo 1.084 do Código Civil. (iii) A publicação da presente ata, em forma sumária. Os sócios consignam
que transcorrido o prazo de 90 dias, para oposição de credores, contados da data da publicação do extrato da presente ata, proceder-se-á o registro da presente ata na JUCESP, bem como da alteração do Contrato Social da Sociedade para refletir o quanto deliberado nesta ata, que também é assinado pelos Sócios nesta data. São Paulo, 01/02/2021. Mesa: Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves
- Presidente; Luís Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Sócios: Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves; Vidigon Participações Ltda.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020535-63.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER que EVENMOB CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, propôs em face de
ARMANDO CRISTIANO FRANÇA DE LIMA e MORGANA LIGIA MEDEIROS DE LIMA, Ação de Execução de Título
Extrajudicial, n° 1020535-63.2019.8.26.0002, com valor da causa de R$ 7.225,76 (sete mil, duzentos e vinte
e cinco reais e setenta e seis centavos). Não sendo possível localizar ARMANDO CRISTIANO FRANÇA DE LIMA,
inscrito no CPF/MF sob nº. 272.293.158-32 e MORGANA LIGIA MEDEIROS DE LIMA inscrita no CPF/MF sob nº.
070.463.214-42, pois os mesmos se encontram em lugar incerto e não sabido, e não sendo possível citá-los
pessoalmente, se faz as citações pelo presente EDITAL DE CITAÇÃO, na forma dos artigos 256 e 257 do CPC.
O edital de citação tem prazo de 20 dias para que os Executados paguem a dívida de R$ 7.225,76 (sete mil,
duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), a ser atualizada a data do efetivo pagamento, ou
querendo apresente Contestação a ação de execução de título extrajudicial, independentemente de penhora.
Fica advertido, que consoante o disposto no inciso III do artigo 257 CPC, que caso os devedores não se
manifestem no prazo 20 dias, será nomeado curador especial.. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2021.
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Venda de livros no primeiro semestre
aumenta 48,5% em relação a 2020
INSS: Senado aprova
suspensão da prova de vida
até dezembro
O Senado aprovou na quarta-feira (11) o projeto de lei que
suspende até 31 de dezembro
de 2021 a prova de vida dos
beneficiários da Previdência
Social. Por lei, a comprovação
é necessária ser realizada anualmente para evitar fraudes no
pagamento dos benefícios do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). O texto segue
para sanção presidencial.
Para justificar a suspensão, os
parlamentares entenderam que, excepcionalmente, a prova de vida deve
ser adiada para evitar a contaminação pela covid-19 em agências bancárias e da Previdência Social.
Em julho, a medida também

foi aprovada pela Câmara dos
Deputados. Para entrar em vigor, a aprovação do projeto pelo
Senado precisa ser sancionado
pela Presidência da República.
Durante a sessão, o relator
do PL, senador Jorge Kajuru
(Podemos-GO), citou que, segundo dados do INSS, mais de
12 milhões de beneficiários
não realizaram neste ano a prova de vida, podendo ter o benefício suspenso diante do descumprimento do comparecimento. De acordo com o parlamentar, dos 36 milhões de
beneficiários, cerca de 23 milhões já fizeram a comprovação. (Agencia Brasil)

Ministro diz que mais de
70% dos adultos receberam
1ª dose da vacina
Mais de 70% da população
com mais de 18 anos recebeu a
primeira dose da vacina contra a
covid-19. No caso da segunda
dose, a aplicação foi feita em
mais 30% dos brasileiros com
idades acima dos 18 anos.
A informação foi destacada
na quarta-feira (11) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante cerimônia de inauguração de uma Unidade Básica de
Saúde na região do Paranoá, no
Distrito Federal.
Queiroga pontuou que o Brasil está próximo de chegar à distribuição de mais de 200 milhões
de doses de vacinas. Conforme o
painel de informações sobre a
campanha de vacinação, das 184,8
milhões de doses que começaram
a ser enviadas aos estados foram
entregues 175,2 milhões.
O titular da pasta ressaltou
que o efeito da campanha de vacinação está sendo sentido. No mês
de julho, continuou, mais de 30%

dos municípios do país não registraram óbitos. Queiroga defendeu
a gestão do ministério e apontou
ações como a compra das vacinas
e o repasse de recursos
“Temos a vacina, que é esperança para por fim ao caráter pandêmico dessa doença. O Ministério da Saúde adotou uma estratégia diversificada de aquisição
de vacinas, com a participação do
consórcio Covax Facility, o acordo entre a Fundação Oswaldo
Cruz e a AstraZeneca e as compras de doses da Pfizer, Janssen
e da Coronavac, do Instituto Butantan”, declarou o ministro.
O ministro afirmou que o Brasil está entre os países que mais vacinam. Segundo o ranking sistematizado pelo grupo de mídia pública
BBC, o Brasil está na quarta colocação em números absolutos, atrás
de Estados Unidos, Índia e China.
Quando considerada a imunização
por 100 pessoas, o Brasil fica na 79ª
colocação. (Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“... representantes do Programa Estadual de Sanidade das Abelhas do Estado de São Paulo, as médicas veterinárias Maria Carolina Guido e Renata Sordi Taveira participaram, na quinta feira,
5 de agosto, no Parque Fernando Costa, no município de Bragança Paulista de reunião com o médico veterinário Leandro Ratte
de Oliveira, responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal e
17 apicultores - cerca de 2/3 dos associados da Associação de
Apicultores da Região Bragantina. A reunião contou com a presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios, Aniz Abib Júnior, que agradeceu a presença das representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para realizar
a orientação e esclarecimentos aos apicultores da região e se
colocou a disposição para auxiliar na regularização dos produtores. “Vale ressaltar que o cadastramento, além de obrigatório, é
necessário para garantir a rastreabilidade dos produtos, a identificação e mapeamento do número de produtores e colmeias do
Estado e o controle de doenças e pragas das colmeias”, disse
Renata Sordi Taveira...”

Foto: Divulgação

* É importante a produção de mel no Brasil?
* Garantir a rastreabilidade é dever dos órgãos do Estado?
* É preciso controlar doenças e pragas?

A ação conjunta da Defesa Agropecuária com a Prefeitura
Municipal de Bragança Paulista busca promover o crescimento
e o fortalecimento da cadeia apícola da região
O mel é um alimento antigo e importante para o corpo humano. O objetivo desta iniciativa da Secretaria da Agricultura visa o
aumento da produção, o fortalecimento da cadeia apícola e também garantir a rastreabilidade do produto: mel, com a identificação, o mapeamento. Também está a necessidade de controlar pragas e doenças. A produção do mel no Brasil vem alcançando altos índices de crescimento: entre 2009 e 2010, o crescimento
foi de 30%, já entre o ano de 2010 e 2011 o crescimento foi de
24%. Na América Latina, os maiores produtores são a Argentina
o 3º produtor mundial, o México que é o 9º e o Brasil que é o 11º
com uma produção em 2018 de 42,3 mil toneladas de mel.
- Por hoje é isto. Boa semana, com paz e harmonia, forte abraço e até a próxima Brasiliana.

O mercado de livros nacional encerrou o primeiro semestre do ano com venda de 28 milhões de exemplares, o que representa alta de 48,5% em relação aos 18,9 milhões vendidos
no mesmo período de 2020.
Em termos de valor, o faturamento alcançou R$ 1,19 bilhão, cerca de 39,9% a mais que
os R$ 846,2 milhões apurados
no acumulado até julho do ano
passado. O preço médio no período recuou 5,78%, passando
de R$ 44,86 para R$ 42,26.
O Painel do Varejo de Livros
no Brasil foi divulgado na quarta-feira (11) pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros
(Snel), a partir de pesquisa feita
pela Nielsen BookScan. De
acordo com o presidente do
Snel, Marcos da Veiga Pereira,
a alta registrada reflete dois
momentos distintos do merca-

do, apontando, em 2021, para um
setor livreiro mais consolidado,
contra um mercado atingido duramente pela pandemia de covid19, em 2020, com as medidas de
isolamento social impostas pelas
autoridades sanitárias para impedir a disseminação da doença.
“São situações muito diferentes. Isso cria uma base de
comparação muito desfavorável”, analisou Pereira, em entrevista à Agência Brasil. Pra ele,
importante é olhar o que está
acontecendo em 2021, tendo em
vista que a base de comparação
com 2020 é deprimida, devido à
pandemia. Ele acredita que daqui para frente vão começar a ser
vistos dados que mostrarão
quando “começou a virar a curva
e experimentar o crescimento”.
Redescoberta
Segundo Marcos da Veiga

Pereira, desde setembro de
2020, o aumento do consumo de
livros vem demonstrando resultados positivos, fruto de ações
promocionais, oferta de bons
lançamentos e o estreitamento
do relacionamento com os leitores nas redes sociais: “com
a pandemia, a gente teve uma
oportunidade que foi a redescoberta da leitura e essa redescoberta foi possibilitada pelo
atendimento, principalmente naquele primeiro momento, do varejo online”.
O comparativo entre o sétimo período de 2021 (21 de junho a 18 de julho) e o período
imediatamente anterior (de 24
de maio a 20 de junho) revela
crescimento no mercado livreiro nacional de 26% de vendas em
volume e de 23,7% em valor.
“Essa é uma ótima notícia! O
movimento de leitura continua

fortalecido. Agora, a gente está
vivendo um momento em que
tem a reconexão com a leitura, tem a reabertura das livrarias. Então, a gente tem uma
responsabilidade como indústria de manter a leitura em alta.
Essa é a minha preocupação
permanente”.
O presidente do Snel disse
que durante muito tempo o varejo foi passivo. A pandemia
fez com que o setor livreiro ficasse mais ativo, no sentido de
procurar os leitores, de conhecer melhor os consumidores.
Pereira considera difícil o
mercado continuar crescendo
em dois dígitos, porque vai ter
uma base de comparação cada
vez mais forte. Apesar disso,
apostou que comparando 2021
com 2020, o setor fechará o ano
com mais de 20% de expansão.
(Agencia Brasil)

RJ e DF receberão doses extras de
vacina por causa da variante delta
O Ministério da Saúde informou na quarta-feira (11) que
está distribuindo 6,6 milhões
de novas doses de vacinas
contra a covid-19 para os estados e o Distrito Federal
(DF). A remessa inclui 1,5
milhão de doses da Coronavac, 4 milhões da Pfizer e 1
milhão de unidades do imunizante da AstraZeneca/Fiocruz.
As vacinas, que começaram a
ser enviadas no último domingo (8), devem chegar aos
destinos até esta quinta-fei-

ra (12), segundo a pasta.
O governo federal também
informou que o estado do Rio de
Janeiro e o Distrito Federal receberão doses extras dos imunizantes para conter o avanço da
variante Delta. O Rio terá um
acréscimo de 5% na remessa a
que tem direito. Já o DF receberá 102 mil doses adicionais.
Variante Delta
A nova cepa do coronavírus,
muito mais transmissível que a
versão original, já contaminou

pelo menos 570 pessoas em
todo o país, de acordo com as
notificações dos estados.
Até o fim da tarde da terçafeira (10), o Rio de Janeiro era
o estado com o maior número
de casos já confirmados de contaminação pela variante: 206.
Em seguida vem São Paulo, com
96 registros; Distrito Federal
(75); Rio Grande do Sul (64);
Paraná (54); Santa Catarina (34)
e Goiás (10).
O Ministério da Saúde informou ainda que não estão sendo

descontadas as doses excedentes que o estado São Paulo retirou, no quantitativo previsto para
o estado da vacina Coronavac, na
distribuição anterior. “Elas serão
descontadas nas próximas pautas e redistribuídas aos outros
estados”, disse a pasta em uma
publicação nas redes sociais. A
pasta disse que haverá uma
compensação gradual das doses
da Pfizer para o estado de SP,
conforme acordo entre os governos federal e paulista.
(Agencia Brasil)

Campanha quer ajudar consumidor
a identificar golpes virtuais
O Ministério da Justiça e
Segurança Pública lançou na
quar ta-feira (11) uma campanha
para ajudar as pessoas a identificarem tentativas de golpes
virtuais por meio do uso indevido de dados pessoais de consumidores.
Com o slogan “Proteja seus
dados. Não compartilhe”, a

campanha será feita de forma
online, por meio das redes sociais do ministério, alertando
consumidores sobre golpes
que são aplicados em ambientes virtuais. A previsão é de que
ela dure 30 dias.
De janeiro a julho deste ano,
o número de consumidores que
tiveram dados pessoais ou finan-

ceiros consultados, coletados,
publicados ou repassados sem
autorização mais que dobrou
em relação ao mesmo período
do ano passado, segundo o Sistema Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor
(Sindec) e a plataforma
consumidor.gov.br.
“Foram 47.413 reclamações

em 2021, enquanto em 2020
foram 21.310. O número do primeiro semestre deste ano, inclusive, já supera o total de registros em 2020, que foi de
44.750”, informou o ministério,
em nota. A campanha tem o apoio
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). (Agencia Brasil)

Produção de motocicletas cai
em julho, diz Abraciclo
A produção de motocicletas
em julho chegou a 95.025 motocicletas, 9,9% a menos do que
em junho (105.450 unidades) e
3% menor na comparação com
o mesmo mês do ano passado
(97.920 motocicletas). O recuo
já era esperado, devido às férias
coletivas nas fábricas neste período. No acumulado do ano, a
indústria fabricou 663.888 unidades, alta de 35,4% em relação
a 2020 (490.137).
Os dados foram divulgados
na quarta-feira (11) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e
Similares (Abraciclo).
Os emplacamentos somaram 112.538 unidades em julho,
o que corresponde a um aumento de 5,5% em relação ao mês
anterior (106.680 motocicletas). Na comparação com julho
do ano passado, houve alta de
32,2% (85.148 unidades). No
acumulado do ano, foram licenciadas 629.692 motocicletas,

volume 44,7% superior às
435.289 unidades emplacadas
no mesmo período de 2020.
“O uso da motocicleta cresceu muito durante a pandemia.
Ainda existe desequilíbrio entre
a oferta e a demanda, mas, aos
poucos, estamos conseguindo
atender aos consumidores”,
afirmou o presidente da entidade, Marcos Fermanian.
Os dados indicam ainda que
as exportações tiveram alta de
36,7% ao embarcar 6.026 motocicletas em julho ante as 4.409
unidades de junho. Com relação
a julho do ano passado, quando
foram comercializadas no mercado exterior 4.432 unidades,
houve alta de 36%. De janeiro
a julho, foram exportadas
32.286 motocicletas, um aumento de 115,4% na comparação com o mesmo período do
ano passado, quando foram produzidas 14.990 unidades.
Previsões
De acordo com revisão da

Abraciclo, as fábricas instaladas
no Polo Industrial de Manaus
(PIM) devem produzir um total
de 1,220 milhão de motocicletas neste ano, o que corresponde a um crescimento de
26,8%, na comparação com o
ano passado, quando 961.986
unidades saíram das linhas de
montagem. A perspectiva inicial, apresentada no início do ano,
era a de 1,060 milhão motocicletas produzidas.
“Depois de enfrentar um primeiro bimestre complicado, devido à segunda onda do coronavírus, que atingiu a cidade de
Manaus, as unidades fabris registram uma curva de aceleração
das produções e cumprem seu
planejamento. Aliado a isso, temos um mercado bastante aquecido, pois a motocicleta hoje é
instrumento de trabalho e opção
de deslocamento seguro para
evitar a aglomeração do transporte público”, afirmou o presidente da Abraciclo.
Segundo Fermanian, com a

nova projeção, a produção deve
se aproximar do patamar registrado em 2015, quando foram fabricadas 1.262.708 motocicletas. “Ainda estamos bem distantes do recorde de 2011, que teve
mais de dois milhões de unidades produzidas, mas o importante é que a indústria está consolidando sua recuperação e os sinais indicam o início de um
novo ciclo de expansão”, disse.
Conforme as novas estimativas, as vendas devem totalizar
1,140 milhão motocicletas, alta
de 24,6% em relação às
915.157 unidades emplacadas
em 2020. Já para as exportações,
a perspectiva é de que sejam
embarcadas 51 mil motocicletas, volume 51,1% superior ao
registrado no ano passado
(33.750). A perspectiva anterior, também apresentada no início do ano, era de que os licenciamentos somariam 980 mil
unidades e as exportações totalizariam 40 mil motocicletas.
(Agencia Brasil)

São Paulo vai oferecer teleconsultas
em 14 hospitais estaduais
Para atender a demanda reprimida por consultas durante a
pandemia de covid-19, o governo de São Paulo passará a oferecer teleconsultas para urgências, emergências e suporte clinico. O programa é chamado
Multissaúde.
Segundo o governo estadual,
o programa de teleatendimento
tem investimento de R$ 25 milhões por ano e vai abranger 14
especialidades médicas em 14
hospitais estaduais. Para as urgências e emergências, as con-

sultas online serão para as áreas
de infectologia, medicina intensiva, cardiologia, ortopedia e
neurologia clínica e cirúrgica.
Neste ramo, chamados de serviços de saúde, deverão ser atendidos em até 15 minutos, auxiliando na condução do atendimento aos pacientes.
“O atendimento 100% digital conta com apoio presencial
de médicos especialistas 24 horas por dia, sete dias por semana. A plataforma tecnológica de
telemedicina para fazer diagnós-

ticos foi desenvolvida pelo governo de de São Paulo para emitir laudos e receitas médicas”,
disse o governador de São Paulo João Doria.
Já na parte de suporte clínico, os atendimentos serão para
as áreas de cardiologia, vascular,
pneumologia, nefrologia, hematologia, ortopedia, gastroenterologia e endocrinologia. Neste
caso, o tempo previsto para
atendimento é de até 20 minutos para cada solicitação, com
expediente convencional de oito

horas por dia útil.
A estimativa do governo é de
que 12 mil atendimentos sejam
realizados a cada mês.
Neste início do programa, as
teleconsultas serão realizadas
nos hospitais de Ferraz de Vasconcelos, Guaianazes, Heliópolis, Ipiranga, Mandaqui, Padre Bento de Guarulhos, Vila
Penteado, Sul, São Mateus, Taipas, Vila Nova Cachoeirinha ,
Osasco , Registro e Vale do Ribeira (Pariquera-Açu). (Agência Brasil)

