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Dívida Pública cai 0,68% em setembro
e continua abaixo de R$ 5,5 tri
O vencimento de mais de
R$ 200 bilhões em títulos públicos vinculados à taxa Selic
(juros básicos da economia) fez
a Dívida Pública Federal
(DPF) cair pela primeira vez
desde abril. Segundo números
divulgados na quarta-feira (27)
pelo Tesouro Nacional, a DPF
passou de R$ 5,481 trilhões em
agosto para R$ 5,443 trilhões
em setembro, recuo de 0,68%.
O Tesouro, no entanto, prevê que a DPF continuará subindo nos próximos meses. De

Integrantes da CPI entregam relatório
final à Procuradoria-Geral da República
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SP aumenta participação em exportações
do Brasil para os Emirados Árabes
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De rio poderoso
a fio de água
barrenta, Paraná
aciona alarme
climático
Gustavo Alcides Díaz, pescador e caçador argentino de
40 anos e morador de uma ilha
margeada por um rio, está em
casa na água. Antigamente, o
Rio Paraná banhava as margens
próximas de sua casa de palafitas de madeira, que ele alcançava de barco.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

21º C
17º C

Foto/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Terceiro no Mundial,
André Negrão retoma
disputa do WEC
Terceiro colocado no Campeonato Mundial de Endurance
(World Endurance Championship – WEC), o brasileiro
André Negrão e a equipe Alpine
retomam a disputa da competição neste sábado (30) com a
prova 6 Horas do Barein, válida
pela quinta etapa da temporada.
Como de costume, Negrão
contará com os franceses Matthieu Vaxiviére e Nicolas Lapierre como seus parceiros na
condução do modelo Alpine
A480.A liderança da pontuação
está com os dois modelos Toyota GR010.
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A moeda norte-americana
acumula alta de 2% em outubro.
Em 2021, a divisa subiu 7,05%.
No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos
107.048 pontos, com alta de
0,59%. O indicador chegou a subir 1,7% às 12h06, superando os
108 mil pontos. No entanto, perdeu força com a expectativa de
que o Copom apertará o ritmo de
aperto na política monetária.
Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com analistas
financeiros divulgada pelo Banco Central (BC), a taxa Selic (juros básicos da economia) deveria subir para 7,5% ao ano na reunião de quarta-feira do Copom.
(Agencia Brasil)

Bárbara e Ana Luísa
apresentam
performances
memoráveis no Mundial
As ginastas do Brasil tiveram desempenho para entrar
para a história no primeiro dia
de qualificatórias do Mundial
de Ginástica Rítmica de Kitakyushu, no Japão.
Bárbara Domingos, na
soma das notas de arco e bola,
terminou o dia na 11ª colocação, com 47,300, a pouco
mais de dois pontos de distância da ucraniana Khrysty-

André Negrão nas 24 Horas de Le Mans

Kartismo: “Japonês Voador
de Goiás” quer conquistar
Santa Catarina

Noite

DÓLAR

Turismo
Compra: 5,57
Venda:
5,71

EURO

No aguardo da decisão do
Comitê de Política Monetária
(Copom) sobre a taxa básica de
juros, o dólar teve uma leve queda e a bolsa subiu. A moeda norte-americana oscilou ao longo
do dia, mas fechou em baixa. O
Ibovespa subiu quase 2% no início da tarde, mas desacelerou e
fechou próximo da estabilidade,
com pequena queda (0,05%).
O dólar comercial encerrou
a quarta-feira (27) vendido a R$
5,555, com recuo de 0,33%. A
cotação chegou a cair para R$
5,54 durante a manhã, disparou
no início da tarde, chegando a R$
5,59 pouco depois das 12h, mas
perdeu fôlego no restante da sessão, até fechar em baixa.

Esporte

Comercial
Compra: 5,55
Venda:
5,55

Compra: 6,44
Venda:
6,44

Dólar tem leve queda e fecha
a R$ 5,55 em dia de Copom
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Quinta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.
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Pablo Hattori quer seguir sua saga de liderança em treinos
e provas

O Campeonato Brasileiro
de Kart será realizado em
Santa Catarina, no mês de dezembro, ao lado do grande
Parque Temático Beto Carrero World. Desta forma, nestes próximos mais de 45 dias
a cidade litorânea de Penha se
tornará o centro do kartismo
nacional. Nesta semana (29 e
30/10) será realizada a etapa
final da Copa SPR Light, em
n o v e m b r o ( 1 6 e 1 7 / 11 ) o
Open do Brasileiro, com o
maior evento do kartismo nacional acontecendo em dezembro (10 e 11 e depois 17
e 18/12).
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na Pohranychna, que ocupa
a oitava colocação no momento, com 49,550. Tratase da melhor posição já obtida pela GR do Brasil ao
final do primeiro dia de
qualificação num Mundial.
Já a jovem Ana Luísa Neiva, que disputa seu primeiro Mundial adulto, soma
43,050, e figura na 22ª colocação.
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Carol Albuquerque
retorna a Osasco para
período de treinamento
Foto/Divulgação

A pandemia está recuando
lentamente na maior parte das
Américas, disse a Organização
Pan-Americana da Saúde
(Opas) na quarta-feira, informando que na semana passada
os números de casos e óbitos
no continente foram os menores em mais de um ano.
“Temos motivos para estarmos otimistas, mas devemos
permanecer vigilantes”, disse
o diretor-assistente da Opas,
Jarbas Barbosa.
Ele pediu às autoridades que
continuem implementando medidas de saúde pública, como o
uso de máscaras, distanciamento social e limitação de grandes reuniões, especialmente
porque muitos países ainda estão se esforçando para expandir a cobertura de vacinação.
Quase 44% das pessoas na
América Latina e no Caribe completaram sua imunização contra
a covid-19, em grande parte graças a doações, feitas bilateralmente ou por meio do consórcio Covax, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
“Hoje, o dobro de pessoas na
América Latina e no Caribe estão totalmente vacinadas contra
a Covid-19 do que em agosto”,
disse Barbosa. (Agencia Brasil)

PPP da Habitação inicia
construção de mais 417
apartamentos em São Paulo

Copom eleva taxa Selic
para 7,75% e surpreende
mercado financeiro

Foto/ François Flamand

Covid-19:
Américas têm
menor nível de
casos e óbitos
em mais de
um ano

acordo com o Plano Anual de
Financiamento (PAF), apresentado no fim de maio, o estoque da DPF deve encerrar
2021 entre R$ 5,5 trilhões e
R$ 5,8 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi)
caiu 0,98%, passando de R$
5,237 trilhões em agosto para
R$ 5,186 trilhões em setembro. No mês passado, o Tesouro resgatou R$ 90,27 bilhões em títulos a mais do que
emitiu.
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Carol Albuquerque em ação
Kenya Malachias tem 20
anos e toda uma carreira pela
frente no vôlei. Carol Albuquerque tem 44 anos e já encerrou
sua jornada como atleta profissional. Em comum, as duas levantadoras têm o Osasco São

Cristóvão Saúde na temporada
2021/22. As duas se alternarão
nos treinos no José Liberatti
nesta fase inicial da Superliga
– a equipe osasquense estreia
sábado (30), contra o Fluminense, em casa.
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Lançado ‘ranking’ de cobertura
vacinal contra COVID-19 por cidade
É antecipada
segunda dose da
AstraZeneca para
oito semanas
O intervalo de aplicação da
segunda dose da vacina AstraZeneca passou de 12 para oito
semanas no estado de São Paulo. Cerca de 400 mil pessoas
ficam aptas para tomar a vacina contra a covid-19 e completar o ciclo vacinal a partir
da quarta-feira (27).
A Secretaria de Saúde já
distribuiu a última remessa de
doses, permitindo a antecipação definida pelo Programa

Nacional de Imunização, do
Ministério da Saúde.
Entre os elegíveis para tomar a segunda dose da vacina,
estão adultos entre 18 e 24
anos de idade. Além deles, cerca de 1 milhão de pessoas não
compareceram aos postos para
tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca e estão entre os 4 milhões de atrasados
que não completaram o ciclo
vacinal. (Agência Brasil)
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O Governo do Estado de São
Paulo lança na quarta-feira (27)
um “ranking” da cobertura vacinal completa contra Covid-19
por município. Cinco cidades
localizadas nas regiões de Bauru
e São José do Rio Preto já ultrapassaram a meta da campanha.
O primeiro lugar é ocupado
por Uru, da região de Bauru, já
tem mais de 96% de seus adultos completamente imunizados.
Na sequência, aparecem respectivamente Adolfo, Turmalina, e
Dolcinópolis, todas da região de

Rio Preto e com mais de 92%
de cobertura. Parisi, também
desta região, tem 91%.
O percentual é calculado em
função da estimativa populacional e do total de pessoas que já
concluíram o esquema vacinal
indicado nas bulas dos fabricantes dos imunizantes e pelo PNI
(Programa Nacional de Imunizações), conforme dados reportados pelos próprios municípios
na plataforma estadual VaciVida.
Outras 26 cidades já têm
mais de 80% de cobertura. Con-

fira lista completa em: https://
vacinaja.sp.gov.br/vacinometro,
acessando o ícone “Esquema
Vacinal Completo”.
“Parabenizamos esses municípios por atingirem a meta da
campanha entre adultos e seguimos contando com a mobilização de todas as 645 cidades para
proteger a população da Covid19”, diz a coordenadora geral do
PEI (Plano Estadual de Imunização), Regiane de Paula.
Os dados de vacinação são
obtidos a partir dos registros

feitos pelas cidades no VaciVida, sistema que deve ser atualizado preferencialmente no mesmo dia da aplicação da segunda
dose, uma vez que a falta de cadastro em tempo oportuno pelos municípios no sistema impacta na visualização adequada
dos dados pelo PEI.
Conforme a Resolução SS
59, que normatiza a atualização dos dados da campanha na
plataforma, os municípios devem reportar tais dados em até
72 horas.

SP aumenta em 16,6% participação
em exportações do Brasil para os
Emirados Árabes
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (27)
que a participação de São Paulo
nas exportações brasileiras para
os Emirados Árabes Unidos
cresceu de forma significativa
após a abertura do escritório
paulista em Dubai, no início de
2020. Mesmo com a pandemia,
o aumento do peso de São Paulo na balança comercial nacional com o país árabe foi de
16,6% em relação a 2019.
“Dubai é um hub para o mundo árabe de forma geral. Aumentamos as exportações em mais
de 15% desde a abertura do escritório aqui, em fevereiro de
2020. O líder nesse setor foi a proteína animal, a carne de frango.
Também aumentamos a exportação de etanol, açúcar e suco de laranja. O agro teve um papel importante e seguirá sendo um setor bastante fortalecido neste período
pós-pandemia”, disse Doria.
O Governador encabeça uma
missão com empresários e representantes estaduais na Expo
Dubai, maior evento mundial
desde o início da pandemia. Segundo dados do portal Comex
Stat, do Governo Federal, São

Paulo foi responsável por US$
579 milhões em exportações
para os Emirados Árabes Unidos
no ano passado, o equivalente a
28% do total do país, de US$
2,057 bilhões.
Em 2019, antes da abertura
do escritório do Governo de São
Paulo em Dubai, o peso paulista
nas exportações para o país árabe foi de US$ 536 milhões, ou
24% dos total nacional de US$
2,25 bilhões. Agora, como a
missão estadual na Expo Dubai,
a expectativa é que as exportações de São Paulo para o Oriente Médio aumentem ainda mais
até o final de 2021.
“São avanços conseguidos
pela missão do Governo de SP
em Dubai. São 44 empresários,
34 empresas e 100% da missão
financiada pelos próprios empresários. Essa é a dinâmica liberal do Governador João Doria para esse grande desafio de
internacionalização”, afirmou
Gustavo Junqueira, Presidente
da InvestSP, Agência Estadual de
Promoção de Investimentos e
Competitividade.
Desde 2019, o Governo de
São Paulo abriu escritórios co-

merciais nos Emirados Árabes,
na China, em Xangai, e na Alemanha, em Munique. Em dezembro deste ano, o Estado também
terá uma representação para a
América do Norte, com sede em
Nova Iorque, nos EUA.
“Todos os escritórios têm a
proporção 30% Governo e 70%
setor privado. É uma garantia que
eles poderão durar independentemente de qual seja o governador à frente do Governo de São
Paulo. O setor privado só vai investir onde tiver eficiência, produtividade, idoneidade e transparência. Não vai endossar com
seu capital ações desairosas,
equivocadas ou políticas”, concluiu Doria.
Missão Dubai
A InvestSP, Agência de Promoção de Investimentos e Competitividade do Estado de São
Paulo, organizou uma missão
comercial para a Expo Dubai,
com secretários estaduais e
empresários paulistas, que vai
participar de encontros em
Dubai, Abu Dhabi e Sharjah
para a realização de negócios
e a busca por investimentos. A

Missão Dubai recebe investimento de R$ 4 milhões da iniciativa privada.
Entre os dias 24 e 31, o Pavilhão Brasil, que fica no distrito da Sustentabilidade, terá o
Estado de São Paulo como anfitrião da São Paulo Expo Week.
Durante a semana serão promovidas apresentações artísticas,
culturais e esportivas mostrando ao mundo como tradição e
modernidade unem-se criando
uma cultura única, vibrante e
aberta aos negócios. Para mostrar o que tem de melhor ao
mundo, São Paulo levará à Expo
Dubai uma programação de 96
horas de apresentações.
As Exposições Mundiais são
realizadas desde 1851, a cada 5
anos. São eventos globais dedicados a encontrar soluções para
os desafios fundamentais enfrentados pela humanidade.
Dubai foi selecionada em
2013 para sediar a edição de
2020 da Expo. Com o tema
“conectando as mentes e criando um futuro”, a edição atual da feira foi dividida em três
setores: oportunidade, mobilidade e sustentabilidade.

Bolsa do Povo: beneficiários devem
manter endereço atualizado no cadastro
Maior programa de assistência social da história do Estado,
o Bolsa do Povo passou a enviar aos beneficiários cartões
que podem ser usados para
compras em estabelecimentos, na função débito, ou para
realizar saques em dinheiro,
em terminais de autoatendimento do Banco do Brasil.
Dos mais de 216 mil cartões
enviados pela Prodesp – empresa
de Tecnologia do Governo de
São Paulo –, responsável pela
operacionalização do programa,
54 mil, cerca de 25%, não chegaram aos destinatários por problemas no endereço cadastrado.
Por isso, é importante que
todo cidadão que tenha direito
aos benefícios mantenha seu
endereço completo atualizado,
acessando o portal do Bolsa do
P
o
v
o
(www.bolsadopovo.sp.gov.br).
Quem não tiver acesso à inter-

net, pode procurar um Centro de
Referência da Assistência Social
(Cras) para atualização cadastral.
Para os endereços em áreas restritas de entrega, o cartão fica
disponível na agência dos Correios mais próxima por 20 dias.
Outra alternativa é indicar no
cadastro outro endereço, que
seja atendido pelos Correios.
“A Prodesp tem trabalhado
no aprimoramento do atendimento às pessoas que utilizam
o programa Bolsa do Povo para
agilizar ainda mais o repasse dos
benefícios. Para facilitar o acesso e orientar como realizar os
procedimentos necessários, passamos a disponibilizar vídeos
tutoriais, explicando o passo a
passo para a utilização dos serviços oferecidos de forma online”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp.
Os beneficiários do Bolsa do
Povo que receberam os cartões

podem contar com a praticidade do desbloqueio no site oficial do programa, sem precisar
entrar em contato com a central
de atendimento, pelo telefone.
Até o fim deste ano, cerca de
370 mil cartões serão destinados aos cidadãos atendidos.
Quem ainda não tem o cartão do Bolsa do Povo, recebe o
benefício por meio de voucher
e precisa sacar o valor integral.
Para isso, o usuário deve acessar a área restrita do portal, a
mesma em que agora é possível
desbloquear os novos cartões.
Os vídeos tutoriais sobre
funcionalidades do Bolsa do
Povo e principais dúvidas estão
disponíveis em https://bit.ly/
3vSLOh0.
Bolsa do Povo
O Bolsa do Povo unifica
ações estaduais de transferência de renda, simplificando o

compartilhamento de informações e o repasse dos valores
correspondentes a cada beneficiário. Os programas Vale
Gás, SP Acolhe, Ação Jovem,
Renda Cidadã e Prospera Família são da Secretaria de
Desenvolvimento Social, que
é responsável por selecionar
os beneficiários e cadastrálos automaticamente no Bolsa
do Povo.
Para o Auxílio Moradia, da
Secretaria de Habitação, a família precisa se enquadrar nos
critérios de elegibilidade. Já
para iniciativas de outras secretarias, como Bolsa Talento
Esportivo, Via Rápida, Bolsa
Trabalho, Novotec Expresso,
Bolsa do Povo Educação e Estudantes, Centro Paula Souza,
Bolsa Empreendedor e Acolhe
Saúde, o cadastro deve ser feito diretamente pelo interessado no portal do Bolsa do Povo.

PPP da Habitação inicia construção
de mais 417 apartamentos em São Paulo
A Secretaria de Estado da
Habitação iniciou neste mês de
outubro as obras de construção
de quatro torres residenciais,
com 417 apartamentos, em terreno de 14,7 mil m² cedido pela
Prefeitura Municipal de São
Paulo, no bairro da Barra Funda.
O empreendimento integra a
Parceria Público-Privada do Centro, a primeira PPP de Habitação
de interesse social do país, dedicada à oferta de moradias, aprimoramento da infraestrutura de
serviços e equipamentos públicos
e a revitalização de áreas do centro da cidade de São Paulo.
Os apartamentos atenderão
famílias ou indivíduos com renda mensal bruta entre R$
1.108,38 e R$ 5.724,00, que
já residem no município, trabalham na região central da ci-

dade e ainda não tiveram acesso à casa própria. Os contemplados se inscreveram no programa e participaram de sorteios classificatórios.
As 417 habitações populares
estão sendo erguidas na rua do
Bosque, 1.088, em uma área
ocupada pela antiga Usina de
Asfalto da Barra Funda. O início
da construção das unidades foi
precedido por um completo processo de descontaminação ambiental do terreno, realizado
pela concessionária PPP Habitacional Lote 1 S/A, contratada
pelo Estado. Serão oferecidos
apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, com metragens que variam de 40,99 a 66 m² de área útil.
“As obras da PPP da Habitação seguem avançando com um
novo empreendimento residen-

cial de alta qualidade, agora para
beneficiar 417 famílias e revitalizar mais uma região do centro expandido de São Paulo.
Além de gerar empregos na
construção civil, o governo de
São Paulo está atendendo a população que mais precisa com
um projeto inovador em conjunto com a iniciativa privada”, afirma Flavio Amary, secretário de
Estado da Habitação.
Revitalização
A PPP da Habitação é um projeto desenvolvido para repovoar, revitalizar e modernizar o
Centro Expandido da capital,
aproveitando a infraestrutura
existente para ocupar áreas ociosas e reduzir o deslocamento
de trabalhadores. É dirigido a
quem trabalha na área central da

cidade, não podendo ser proprietário e/ou possuir financiamento de imóvel residencial em
qualquer parte do território nacional e/ou ter sido atendido
anteriormente por programas
habitacionais.
A parceria prevê a construção de 3.683 unidades, sendo
2.260 unidades de Habitação de
Interesse Social – HIS e 1.423
unidades de Habitação de Mercado Popular – HMP. Até agora já entregou 1.653 habitações de interesse social na região central da capital e promoveu a revitalização da Praça Júlio Prestes e a reforma do
2º Grupamento da unidade do
Corpo de Bombeiros, além de
entregar a creche municipal
Nova Luz, para 162 crianças de
0 a 3 anos e 11 meses.
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Dívida Pública cai 0,68% em setembro
e continua abaixo de R$ 5,5 tri
O vencimento de mais de R$
200 bilhões em títulos públicos
vinculados à taxa Selic (juros
básicos da economia) fez a Dívida Pública Federal (DPF) cair
pela primeira vez desde abril.
Segundo números divulgados na
quarta-feira (27) pelo Tesouro
Nacional, a DPF passou de R$
5,481 trilhões em agosto para
R$ 5,443 trilhões em setembro,
recuo de 0,68%.
O Tesouro, no entanto, prevê que a DPF continuará subindo nos próximos meses. De
acordo com o Plano Anual de
Financiamento (PAF), apresentado no fim de maio, o estoque
da DPF deve encerrar 2021 entre R$ 5,5 trilhões e R$ 5,8 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi)
caiu 0,98%, passando de R$
5,237 trilhões em agosto para
R$ 5,186 trilhões em setembro.
No mês passado, o Tesouro resgatou R$ 90,27 bilhões em títulos a mais do que emitiu. Isso
se deve ao vencimento de R$
234,04 bilhões em Letras Financeiras do Tesouro (LFT), título corrigido pela Selic.
A queda da DPMFi só não foi
maior porque houve a apropriação de R$ 38,72 bilhões em juros. Por meio da apropriação de
juros, o governo reconhece, mês
a mês, a correção dos juros que
incide sobre os títulos e incorpora o valor ao estoque da dívida pública.

Depois de ter caído para R$
72,03 bilhões em agosto, as
emissões voltaram a subir em
setembro. No mês passado, o
Tesouro emitiu R$ 145,93 bilhões, o maior nível desde maio.
Os resgates da DPMFi somaram
R$ 236,2 bilhões, influenciados
principalmente pelo vencimento dos papéis atrelados à Selic.
A alta também foi impulsionada pela Dívida Pública Federal externa (DPFe), que subiu
5,83%, passando de R$ 243,51
bilhões em agosto para R$
257,7 bilhões em setembro. O
principal fator foi a valorização
de 5,76% do dólar no mês passado.
Colchão
Nos últimos meses, o Tesouro tinha intensificado a emissão
de títulos públicos para recompor o colchão da dívida pública
(reserva financeira usada em
momentos de turbulência ou de
forte concentração de vencimentos). Essa reserva caiu de R$
1,227 trilhão em agosto para R$
1,128 trilhão em setembro.
Atualmente, o colchão cobre
quase um ano de vencimentos da
dívida pública. Nos próximos 12
meses, está previsto o vencimento de R$ 1,308 trilhão em
títulos federais.
Nos primeiros meses da pandemia da covid-19, o governo
queimou parte desse colchão
para compensar a instabilidade
no mercado financeiro. Em se-

tembro do ano passado, o Banco Central teve de repassar ao
Tesouro R$ 325 bilhões para
ajudar a recompor essa reserva.
O restante está sendo feito com
as novas emissões.
Em abril, a Emenda à Constituição do Novo Marco Fiscal,
originária da PEC Emergencial,
reforçou o colchão com mais
R$ 140 bilhões da desvinculação do superávit de fundos públicos.
Composição
O vencimento de títulos vinculados à Selic mudou a composição da DPF. A proporção desse
tipo de papel caiu de 36,11% para
33,95%. O PAF prevê que o indicador feche 2021 entre 33% e
37%. O Tesouro prevê que a participação voltará a subir nos próximos meses, com os investidores comprando títulos corrigidos pelos juros básicos da economia, num cenário de alta da
Selic.
A fatia de títulos prefixados
(com rendimento definido no
momento da emissão) subiu de
31,86% para 32,58%. O PAF
prevê que a fatia da inflação na
dívida pública encerre o ano em
uma faixa entre 31% e 35%.
A fatia de títulos corrigidos
pela inflação na DPF aumentou
de 27,35% para 28,48%. Composto por antigos títulos da dívida interna corrigidos em dólar e pela dívida externa, o peso
do câmbio na dívida pública pas-

sou de 4,68% para 4,99%. Os
dois tipos de indexadores estão
dentro dos limites estabelecidos
pelo PAF para o fim de 2021,
entre 26% e 30% para os papéis
vinculados à inflação e entre 3%
e 7% para o câmbio.
Detentores
As instituições financeiras
seguem como principais detentores da Dívida Pública Federal
interna, com 31,3% de participação no estoque. Os fundos de
investimento, com 23,2%, e os
fundos de pensão, com 21,8%,
aparecem em seguida na lista de
detentores da dívida.
Apesar das turbulências no
mercado financeiro em setembro, a participação dos não residentes (estrangeiros) subiu levemente de 9,8% em agosto para
10,1% em setembro. O percentual está no maior nível desde
fevereiro de 2020, antes do início da pandemia da covid-19. Os
demais grupos somam 13,7% de
participação, segundo os dados
apurados no mês.
Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para
honrar compromissos financeiros. Em troca, compromete-se
a devolver os recursos depois de
alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic (juros básicos da economia),
a inflação, o dólar ou ser prefixada (definida com antecedência). (Agencia Brasil)

Aumenta emprego formal e informal,
mas cai rendimento médio
O número de empregados
com carteira de trabalho assinada no setor privado somou 31
milhões de pessoas no trimestre móvel encerrado em agosto,
uma alta de 4,2% na comparação com o trimestre encerrado
em maio e de 6,8% em relação
ao mesmo trimestre de 2020. Já
os empregados sem carteira assinada no setor privado ficaram
em 10,8 milhões, uma alta de
10,1% no trimestre e de 23,3%
no ano, as maiores variações da
série histórica.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Mensal, divulgados na quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A taxa de
desocupação fechou o trimestre
móvel encerrado em agosto em
13,2%, queda de 1,4 ponto percentual na comparação com o
trimestre terminado em maio,
ficando em 13,7 milhões de pessoas.
De acordo com a analista da
pesquisa, Adriana Beringuy, o
nível de ocupação se recuperou
e passou de 50%, depois de chegar a 46,8% em agosto de 2020.
Porém, ela destaca que a base de
comparação de um ano atrás estava muito baixa.
“Os percentuais de variações

nas comparações anuais estão
bastante significativos, obviamente que pela recuperação em
si do mercado de trabalho, que
temos observado nos últimos
meses, mas também a base de
comparação com agosto de
2020, que foi o momento em
que as condições de ocupação
eram as mais baixas da série. Foi
um ponto bastante deprimido da
série de ocupação, com 81,7
milhões de pessoas. Agora, a
gente tem 90,2 milhões de pessoas ocupadas.”
O número de empregadores
foi de 3,8 milhões em agosto,
estável nas duas comparações.
Os empregados no setor público somaram 11,6 milhões de
pessoas, incluindo estatutários e
militares, uma queda de 3,1%.
As trabalhadoras domésticas
somam 5,5 milhões, um aumento de 9,9% em relação ao trimestre encerrado em maio e
mais 21,2% na comparação com
agosto de 2020.
Informalidade
O número de trabalhadores
por conta própria ficou em 25,4
milhões de pessoas, recorde da
séria histórica, com altas de
4,3% no trimestre e de 18,1%
na comparação anual. A taxa de
informalidade foi de 41,1% da

população ocupada no trimestre,
o que equivale a 37,1 milhões de
trabalhadores informais no país.
No trimestre encerrado em
maio, a taxa ficou em 40% e no
mesmo trimestre de 2020 estava em 38%.
Adriana ressalta que, apesar
da expansão das pessoas ocupadas, o rendimento real habitual
caiu 4,3% na comparação trimestral e 10,2% na anual, ficando em R$ 2.489 em agosto, as
maiores quedas percentuais da
série histórica, reflexo do aumento da informalidade.
“A gente tem um processo de
crescimento significativo dos
contingentes, então numericamente tem uma população ocupada que de fato avança bastante, mas por outro lado tem indicadores associados ao conjunto
da força de trabalho que ainda
apresentam um quantitativo que
é desfavorável. A gente está operando com rendimento em queda, ou seja, embora haja mais
pessoas trabalhando, a remuneração desse contingente maior
é, em média, menor”.
A massa de rendimento real
habitual ficou estável em R$
219,2 bilhões.
Atividades
Por grupamentos de ativida-

des, houve alta na comparação
trimestral na indústria geral
(5,3%), na construção (10%),
no comércio (7,8%), transporte, armazenagem e correio
(4,9%), alojamento e alimentação (10,2%) e serviços domésticos (9,7%). Foram observadas
quedas de 2,2% na administração pública, defesa, seguridade
social, educação, saúde humana
e serviços sociais.
Na comparação anual, as altas foram observadas na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (9,2%),
indústria geral (9,4%), construção (24,7%), comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas (11,1%), transporte, armazenagem e correio
(12,9%), alojamento e alimentação (23,9%), informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e
administrativas (8,9%), outros
serviços (7,8%) e serviços domésticos (21,3%). Os demais
grupamentos ficaram estáveis.
A população em idade de trabalhar se mantém estável em
177,2 milhões de pessoas e a
população na força de trabalho
soma 103,8 milhões, aumento
de 2,3% em relação ao trimestre móvel encerrado em maio.
(Agencia Brasil)

Consulta para privatizar Porto de
Santos sai neste ano, diz ministro
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, disse na quarta-feira (27) que os
estudos para definição do modelo de privatização do Porto
de Santos, no litoral paulista,
estão perto da conclusão e uma
consulta pública sobre a desestatização deve ocorrer ainda
neste ano.
“Acredito que agora no final
do mês de novembro ou início
do mês de dezembro estamos
soltando os documentos para
audiência pública”, disse Freitas,
durante um seminário online
sobre Agronegócio, promovido

pelo banco BTG Pactual. O modelo para privatização do porto
é preparado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Freitas ressaltou que a proposta vencedora do leilão deverá aplicar um grande volume de recursos para aprimorar a infraestrutura em Santos.
“Estamos falando em R$ 16
bilhões em investimento”,
afirmou o ministro.
Entre as obras que devem ser
tocadas pela concessionária
vencedora está aprofundamento
do canal do porto de 15 metros

para 17 metros, a construção de
um túnel entre Santos e Guarujá
e diversas outras melhorias nos
acessos rodoviário e ferroviário
em torno do porto.
Com a privatização e os investimentos, a ideia do governo
é que Santos se torne “o grande
hub para contêineres da América Latina”, disse Freitas. Isso
deve ser incentivado também
pela BR do Mar, como é chamado o projeto de lei de incentivo à navegação de cabotagem que tramita atualmente
no Senado e que o governo espera ver aprovado em breve, res-

saltou o ministro.
Privatização de portos
Freitas confirmou a previsão
de que a primeira privatização de
um porto no país, a do Porto do
Espírito Santo, ocorra ainda no
primeiro trimestre de 2022.
Nesse caso, os investimentos
privados devem ser da ordem de
R$ 1,6 bilhão.
Outro porto que está na mira
para ser privatizado é o de Itajaí,
em Santa Catarina, que deve receber mais R$ 2,8 bilhões em
investimentos, segundo o ministro. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

De rio poderoso a
fio de água barrenta, Paraná
aciona alarme climático
Gustavo Alcides Díaz, pescador e caçador argentino de 40
anos e morador de uma ilha margeada por um rio, está em casa na
água. Antigamente, o Rio Paraná banhava as margens próximas
de sua casa de palafitas de madeira, que ele alcançava de barco.
Os peixes lhe davam alimento e renda, e ele destilava a água do
rio para beber. Agora, ele contempla um fio de água barrenta.
O Paraná, segundo maior rio da América do Sul, só atrás do
Amazonas, atingiu neste ano seu menor nível desde a baixa recorde de 1944, afetado por secas cíclicas e chuvas minguantes em
sua foz brasileira. A mudança climática só piora essas tendências.
O declínio da hidrovia, que conecta uma parcela enorme do
continente, afeta comunidades ribeirinhas como a de Díaz, atrapalha o transporte de grãos na Argentina e no Paraguai e contribui para um aumento dos incêndios florestais, prejudicando sistemas de pântanos.
A crise do Paraná é um dos muitos dramas surgindo em todo
o mundo em decorrência da mudança climática global, ligada à
queima de combustíveis fósseis e às emissões de gases de efeito estufa.
Líderes mundiais devem se reunir na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26) em
Glasgow, na Escócia, a partir do próximo dia 31, em meio a alertas de uma comissão da Organização das Nações Unidas (ONU)
sobre transtornos relacionados ao clima pelas próximas décadas, senão séculos.
O Paraná nasce no sul do Brasil, serpenteia por cerca de cerca de 4.880 quilômetros pelo Paraguai e pela Argentina até chegar ao Oceano Atlântico. Ele é uma hidrovia vital para a pesca e
as remessas comerciais, fornece água potável a milhões de pessoas, impulsiona hidrelétricas e apoia uma biodiversidade rica.
Bilhões de dólares de commodities agrícolas, como soja,
milho e trigo, são transportadas para portos ao longo do Paraná
para serem enviadas a todo o mundo. Ele dá vazão a cerca de
80% das exportações agrícolas da Argentina, mas agora algumas
transportadoras estão estudando movimentar bens por terra devido aos níveis de água reduzidos.
Em alguns momentos deste ano, o fluxo do Paraná diminuiu
para pouco mais da metade de seu volume normal. Imagens de
satélite mostram claramente o quanto o rio recuou.
O clima seco, que provoca o declínio do rio, se deve em parte a um ciclo natural de longo prazo de padrões climáticos, que
está sendo agravado pelo aquecimento global, pela queima em
pântanos e pela construção de represas de hidrelétricas - todos
coincidindo com o fenômeno oceano-atmosférico natural conhecido como La Niña, que diminui os níveis das chuvas, disse o
agrônomo e especialista do clima Eduardo Sierra.
O ciclo seco mais abrangente poderia durar décadas, forçando um reajuste para comunidades, agricultores e transportadoras, acrescentou.
“Isso é um evento que acontece duas vezes a cada século”,
disse ele, que também é conselheiro da Bolsa de Grãos de Buenos Aires, referindo-se ao declínio do rio.
O Paraná, que significa “como o mar” na língua tupi-guarani,
é formado pela convergência do Rio Grande e do Paranaíba no
Brasil. Ele fica repleto de água em estados como Goiás, Minas
Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul antes de sua longa jornada ao estuário do Rio da Prata, em Buenos Aires.
Estas áreas sofreram declínios constantes nos níveis das chuvas nos últimos 10 anos, de acordo com uma análise da Reuters
de dados climáticos da Refinitiv relativos às últimas três décadas. (Agencia Brasil)

China: apoio dos EUA para
que Taiwan participe da
ONU é “ameaça à paz”
A China disse na quarta-feira, (27) que o apelo dos Estados
Unidos (EUA) à comunidade internacional para que apoie uma
participação “robusta e significativa” de Taiwan nos trabalhos da
Organização das Nações Unidas (ONU) representa a maior ameaça à paz e à estabilidade na região.
Blinken encorajou todos os Estados-membros das Nações
Unidas a unirem-se a Washington, “para apoiar uma coordenação
forte e significativa de Taiwan em todo o sistema da ONU e na
comunidade internacional”.
O secretário de Estado argumentou que Taiwan é uma “história de sucesso democrático” e um “parceiro valioso” e “amigo
de confiança” dos Estados Unidos.
As declarações foram dadas logo após o 50º aniversário da
incorporação da República Popular da China nas Nações Unidas,
o que implicou a saída de Taiwan.
China e Taiwan vivem como territórios autônomos desde 1949,
época em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na
ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.
O nome oficial de Taiwan é República da China.
Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a
reunificação por meio da força, caso a ilha declare formalmente
a independência.
“O apoio dos Estados Unidos aos separatistas de Taiwan, na
procura por espaço internacional no seu caminho para a independência, é a maior ameaça à paz e à estabilidade no Estreito de
Taiwan”, afirmou a Embaixada da China nos Estados Unidos, em
comunicado.
A representação diplomática acrescentou que os “EUA não
podem desafiar e distorcer o princípio de uma só China`”, segundo o qual Washington reconhece Pequim como o único governo legítimo de toda a China, com o entendimento de que
Taiwan teria um futuro pacífico.
Os Estados Unidos mantêm, no entanto, laços não oficiais
com Taiwan e são o seu principal fornecedor de armamento.
A líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, agradeceu a Blinken pelas
palavras no Twitter, na terça-feira (26), e garantiu que a ilha continuará a “trabalhar com os seus parceiros para superar as dificuldades enfrentadas pela comunidade internacional”.
A tensão entre os EUA e a China em torno da ilha aumentou
nas últimas semanas, como resultado das últimas incursões aéreas chinesas perto de Taiwan e relatos de que Washington destacou pequeno contingente de militares em Taiwan para treinar o
Exército local. (Agencia Brasil)
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Copom eleva taxa Selic para 7,75%
e surpreende mercado financeiro
Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central (BC) apertou ainda mais os
cintos na política monetária.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom)
elevou a taxa Selic, juros básicos da economia, de 6,25%
para 7,75% ao ano. A decisão
surpreendeu os analistas financeiros, que esperavam reajuste para 7,5% ao ano .
A taxa está no nível mais
alto desde outubro de 2017,

quando também estava em
8,25% ao ano. Esse foi o sexto
reajuste consecutivo na taxa
Selic. De março a junho, o Copom tinha elevado a taxa em
0,75 ponto percentual em cada
encontro. No início de agosto,
o BC passou a aumentar a Selic em 1 ponto a cada reunião.
Com a alta da inflação e o agravamento das tensões no mercado financeiro, o reajuste passou para 1,25 ponto em setembro.
Com a decisão da quarta-

Leilão do 5G recebe
inscrições de 15 empresas
de telecomunicação
Na quarta-feira (27), 15 empresas e consórcios foram credenciados para o leilão marcado
com o objetivo de selecionar as
operadoras de serviços de conectividade móvel utilizando a tecnologia 5G. O certame está agendado para a próxima semana, no
dia 4 de novembro.
Na lista estão as principais
operadoras de conexão móvel do
Brasil: Vivo, Claro e TIM. Também entraram operadoras regionais, como Sercomtel e Algar
Telecom. Para além dessas cinco, já tradicionais, outras 10
companhias ou grupos conseguiram oficializar a entrada.
Para concorrer, contudo,
esses pretendentes terão sua
documentação avaliada pelos
técnicos da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).
Os aptos a participar efetivamente do leilão no próximo dia
4 serão anunciados antes do
início do certame.
A lista de nome não deixa
claro quais são os novos concorrentes, se empresas brasileiras com atuação regional ou em
outros negócios ou se conglomerados de telecomunicações
de outros países que podem
querer atuar no Brasil.
“Cinco são empresas que já
são prestadoras de serviços
móveis. Outras 10 são entrantes. Isso é inédito na história
da Anatel, um leilão com 10 novos pretendentes, o que é a
prova que o modelo desenvol-

vido pela agência foi bem-sucedido em relação ao estímulo
e à competição”, avaliou o superintendente de Competição e
presidente da Comissão Especial de Licitação da Anatel,
Abraão Balbino e Silva.
O leilão consistirá em uma
concorrência em quatro lotes de
radiofrequências. As empresas
farão lances para obter o direito
de explorar parcelas das faixas, por
meio das quais prestarão serviços
de conexão móvel.
O processo tem valor previsto de cerca de até R$ 50 bilhões, caso todos os lotes sejam arrematados. Destes, até R$
10 bilhões poderão ser arrecadados e outros R$ 40 bilhões
poderão ser aportados na forma dos compromissos estabelecidos pela Anatel.
Entre os compromissos estão
as obrigações de implantação do
serviço entre 2022 e 2029, o atendimento a localidades com pelo menos 600 pessoas e a destinação de
recursos para a conectividade de
escolas durante o cronograma de
implantação.
Em nota, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, defendeu o
leilão. “Além de revolucionar as telecomunicações com um novo padrão, 100 vezes mais rápido que o
atual 4G, os valores arrecadados
garantem a inclusão digital e social de 40 milhões de brasileiros que
ainda vivem no deserto digital”,
disse em nota o titular da pasta.
(Agencia Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São
Paulo (FAESP), entidade de representação dos produtores rurais
paulistas, enviou ofícios ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e ao das Relações Exteriores, sobre o
embargo mantido pelo governo chinês à importação de carne bovina brasileira. O documento, assinado pelo presidente da entidade,
Fábio Meirelles, pede que sejam tomadas medidas adicionais, com
maior esforço político e diplomático, junto ao governo chinês ,
para a reversão do quadro, que “pode tornar-se gravíssimo para a
pecuária paulista e brasileira”, destaca o dirigente ...”
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* Do nada surge a doença?
* Prejudicando o comércio internacional?
* Num país do tamanho do Brasil é dificil controlar?

Mal da vaca louca- (Encefalopatia Espongiforme Bovina) em
frigoríficos de Nova Canaã do Norte (MT) e de Belo Horizonte
(MG)
O preço da arroba do boi, por conta dessa suspensão das vendas, já caiu de R$ 315,00 para R$ 265,00. A suspensão das vendas
de carne bovina para a China completou 51 dias na Segunda (25).
Os embarques para o país asiático foram interrompidos pelo próprio governo brasileiro no dia 4 de setembro, após casos suspeitos
de “vaca louca’ terem sido notificados em Minas Gerais e Mato
Grosso. A doença surgiu no começo dos anos 80 na Inglaterra, Os
pesquisadores deram à doença o nome de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) , uma tradução do nome inglês bovine spongiform encephalopathy, (BSE). Espongiforme, devido ao facto do
cérebro doente conferir a forma de uma esponja. Estudo do Centro
de Inteligência da Carne Bovina (CiCarne) da Embrapa mostrou
que o preço pago ao Brasil pela carne bovina exportada é de 27% a
41% menor do que seus concorrentes. O que se pergunta é: num
país do tamanho territorial como é o Brasil, é possível prever essa
e outras doenças.
- Por hoje é isso. Boa semana, saúde e até a próxima palavra
Brasiliana.

feira (27), a Selic continua num
ciclo de alta, depois de passar
seis anos em ser elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016,
a taxa permaneceu em 14,25%
ao ano. Depois disso, o Copom
voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa
chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. A Selic voltou a ser
reduzida em agosto de 2019 até
alcançar 2% ao ano em agosto
de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela
pandemia de covid-19. Esse era
o menor nível da série histórica
iniciada em 1986.

Esse foi o maior aperto monetário em quase 20 anos. A última vez em que o Copom tinha
elevado a Selic em mais de 1
ponto percentual tinha sido em
dezembro de 2002. Na ocasião,
a taxa tinha passado de 22%
para 25% ao ano, com alta de 3
pontos.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em setembro, o indicador fechou no maior nível para o mês desde 1994

e acumula 10,25% em 12 meses,
pressionado pelo dólar, pelos
combustíveis e pela alta da
energia elétrica.
O valor está acima do teto
da meta de inflação. Para 2021,
o Conselho Monetário Nacional (CMN) tinha fixado meta de
inflação de 3,75%, com margem
de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não
podia superar 5,25% neste ano
nem ficar abaixo de 2,25%.
No Relatório de Inflação divulgado no fim de setembro
pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que, em

2021, o IPCA fecharia o ano em
8,5% no cenário base. A projeção, no entanto, pode estar desatualizada com a possibilidade de que o teto de gastos seja
alterado.
A projeção está abaixo das
previsões do mercado. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições
financeiras divulgada pelo BC,
a inflação oficial deverá fechar
o ano em 8,96%. A projeção oficial só será atualizada no próximo Relatório de Inflação, que
será divulgado em dezembro.
(Agencia Brasil)

Lançamento de imóveis aumenta
69% no trimestre encerrado em julho
O indicador Abrainc-Fipe do
último trimestre móvel - maio, junho e julho - mostrou alta de
69,5% no lançamento de imóveis, em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo,
foram lançadas 35.047 unidades
habitacionais nesses três meses.
Os dados são de levantamento realizado com 18 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
No balanço parcial de 2021,
considerando os sete primeiros
meses do ano, o número de unidades lançadas é 58,7% maior do
que o mesmo período do ano
passado e totaliza 68.754 unidades. Nos últimos 12 meses, encerrados em julho, os lançamentos chegaram a 146.508 novas
unidades oferecidas no mercado, o que corresponde a um au-

mento de 35,4% em relação aos
12 meses precedente.
Em relação às vendas, foram
comercializadas 39.355 unidades
no mesmo trimestre móvel, o que
representa aumento de 12,8% na
comparação com o mesmo período de 2020. No balanço parcial
de 2021, 85.690 unidades foram
vendidas, representando alta de
19% em relação a igual período
do ano anterior. Nos últimos 12
meses, encerrados em julho de

2021, as 152.231 unidades foram
vendidas, o que levou a uma alta
de 25,7% em relação ao intervalo anterior.
As vendas líquidas – que
correspondem ao volume de
vendas excluindo-se contratos
rescindidos – no mesmo período também foram positivas: altas de 18,5%, no último trimestre móvel; 22,4%, no acumulado
do ano; e 29,1%, nos últimos 12
meses. (Agencia Brasil)

Integrantes da CPI entregam relatório
final à Procuradoria-Geral da República
Um dia depois do encerramento oficial dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia do Senado, integrantes do colegiado
se reuniram com o procuradorgeral da República, Augusto
Aras. Ele recebeu uma cópia do
relatório final do senador Renan
Calheiros (MDB-AL), aprovado
pela comissão na terça-feira (26).
Com 80 pedidos de indiciamento, entre eles o do presidente da República, Jair Bolsonaro,
por nove crimes, senadores independentes e de oposição que
foram maioria na CPI defendem
que o PGR “cumpra seu papel”
e dê seguimento aos fatos apurados pela comissão. Por ser um
tribunal político, uma comissão
parlamentar de inquérito não
pode, por si só, punir qualquer
cidadão. Apesar de poder recomendar indiciamentos, o aprofundamento das investigações
e o eventual oferecimento de denúncia dependem de outras instituições. No caso do presidente, ministros de Estado, deputa-

dos e senadores, isso cabe ao
procurador-geral da República,
chefe do Ministério Público Federal (MPF).
No encontro, o presidente da
CPI, senador Omar Aziz (PSDAM), fez um breve relato dos trabalhos da comissão, lembrou o
número de mortos em decorrência da pandemia de covid-19 e
destacou a resistência do governo federal na compra de vacinas
como um dos aspectos mais graves apurados pelo colegiado.
“Foram mais de 600 mil mortos.
Nós não queremos vingança.
Queremos justiça. Que as pessoas que contribuíram para isso
possam ser responsabilizadas
pela justiça dos homens e confiamos no trabalho da Procuradoria-Geral da República e de todo
o Ministério Público Federal”,
disse Aziz.
Aras, por sua vez, destacou
aos senadores as providências
tomadas pelo MPF desde o início da pandemia. Entre as ações,
ele lembrou a instauração do inquérito epidemiológico, cujo ob-

jetivo é analisar causas e prevenir novos episódios de problemas sanitários. O procuradorgeral também ressaltou a atuação feita em momentos mais críticos da pandemia, seja para assegurar o fornecimento de oxigênio, de kits para intubação de
pacientes e a busca por responsabilização no caso de desvios
de recursos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus.
Augusto Aras lembrou ainda o modelo de atuação do Ministério Público, que prevê o trabalho descentralizado. Segundo
ele, é por isso que casos como o
da Prevent Senior e da Precisa
Medicamentos, que já são objeto de apurações do Ministério
Público, correm de forma independente na primeira instância,
respectivamente, em São Paulo
e em Brasília. Há ainda ações
penais já apresentadas no STJ e
em outros tribunais, todas com
o acompanhamento de integrantes do Ministério Público.
Para dar agilidade à análise

das conclusões da CPI, ficou
acertado no encontro que caberá a Augusto Aras o encaminhamento da análise de quem tem
prerrogativa de foro. No caso de
indiciados a quem cabe análise
por outras instâncias do Ministério Público, como a Procuradoria-Geral da República do Distrito Federal, do Amazonas, do
Rio de Janeiro e de São Paulo,
ficou acertado que a própria CPI
fará essa repartição de competências. O fatiamento, segundo
assinalou o próprio Aras, deve
ser feito o quanto antes para não
atrasar o prazo de 30 dias para
que a PGR se manifeste sobre o
documento.
Especificamente sobre o relatório, o procurador-geral reiterou que uma equipe qualificada
analisará, sob sua coordenação
direta, todas as informações e
adotará as providências cabíveis,
“sempre sustentadas no respeito à Constituição e às leis” que,
destacou, é o que assegura credibilidade ao trabalho do Ministério Público. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
(',7$/'(,17,0$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD&RQWUDWRV
%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR*DEULHOD3DHV<D]DZD<RVKLNDZD(',7$/'(,17,0$d235$=2'(
',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9/DSD
(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /8&,$+(/(1$%2&&+,)$,%,&+(5QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5$*$%5,(/$3$(6<$=$:$
<26+,.$:$ &3) TXHDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$IRLMXOJDGDSURFHGHQWH
FRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 DJRVWRGH (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
D,17,0$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGH
SDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWH
H[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR
6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHRXWXEUR
GHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHO3UHVWDomR
GH6HUYLoRV5HTXHUHQWH)506HUYLoRV(LUHOL5HTXHULGR5HQDWDGH2OLYHLUD5XJJLHUR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6
352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGR
GH6mR3DXOR'U D $QGUHD)HUUD]0XVDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 5(1$7$'(2/,9(,5$58**,(52%UDVLOHLUD
&DVDGD5*&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH)50
6HUYLoRV(LUHOLDOHJDQGRHPVtQWHVHTXHpFUHGRUDGDUHTXHULGDYH]TXHSUHVWRXVHUYLoRVHGXFDFLRQDLVDRDOXQR/HRQDUGRGH2OLYHLUD
5XJJLHURHPHFXMRVYDORUHVQmRIRUDPSDJRVHPVXDWRWDOLGDGH5HTXHURSDJDPHQWRGH5DFUHVFLGR
GHMXURVFRUUHomRPRQHWiULDEHPFRPRRSDJDPHQWRGDVFXVWDVSURFHVVXDLVHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV(QFRQWUDQGRVHRUpXHP
OXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQR
SUD]RGHGLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomR
RUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHRXWXEURGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD3UHVWDomR
GH6HUYLoRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR-HIIHUVRQ)HUUHLUDGH$UD~MRHRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2
'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO
(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DULDQDGH6RX]D1HYHV6DOLQDVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D-HIIHUVRQ)HUUHLUDGH$UD~MR &3)
 H-RmR)HUUHLUDGH$UD~MR &3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR
0RQLWyULDDMXL]DGDSRU)XQGDomR6mR3DXORHQWLGDGHPDQWHQHGRUDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOR38&63
FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 PDLRGH (VWDQGR
RVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPR
SDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGH
PDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDPDVSDUWHVH[HFXWDGDVDGYHUWLGDVGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&
VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWHPQRVSUySULRVDXWRVVXDVLPSXJQDo}HV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%$1&2%5$'(6&26$([HFXWDGR3DODQFD&RPHUFLDO,PSRUWDFDRH([SRUWDFDR/WGDHRXWUR
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD6DFKVLGD*DUFLDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R D3DODQFD
&RPHUFLDO,PSRUWDomRH([SRUWDomR/WGD &13- H%HQHGLWR&DUORV%ULWWR &3) TXH%DQFR
%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 IHYHUHLURGH UHSUHVHQWDGDSHOR
,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH
RXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomR
LQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGH
FRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDV
TXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH555'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR
&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD/LTXLGDomR&XPSULPHQWR([HFXomR([HTXHQWH%$1&26$17$1'(5 %5$6,/ 6$([HFXWDGR
$UHDO3DUWLFLSDo}HVH*HVWmR/WGDHRXWUR(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )$%,$1$0$5,1,QDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D$UHDO3DUWLFLSDo}HVH*HVWmR/WGD &13- H%ULJLWWH6WHSKDQLH+DQHN$OEXTXHUTXH3LQWR
&3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO
6$FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 MXOKRGH 
(VWDQGRDVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHP
RSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGH
PDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHP
RSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHRXWXEURGHH
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH
$VVXQWR&XPSULPHQWRGHVHQWHQoD&DXVDV6XSHUYHQLHQWHVj6HQWHQoD([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR
9HUVHFN /DU H &RQVWUXomR /WGD H RXWUR (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
$00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH
6mR3DXOR'UD)HUQDQGD0HQGHV6LP}HV&RORPELQLQDIRUPDGD/HL)$=6$%(5D9HUVHFN/DUH&RQVWUXomR/WGD
&13-   QD SHVVRD GR VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO H -HIHUVRQ 6ROHR GRV 6DQWRV &3) 
  TXH D DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGR
RVDSDJDUDTXDQWLDGH5 0DU (VWDQGRRVFRUUpXVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD,17,0$d2
SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD
GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR
)LFDPRVFRUUpXVDGYHUWLGRVGHTXHGHFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRLQLFLDVHRSUD]R
GH  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP VXD LPSXJQDomR 6HUi R
SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH
RXWXEURGHH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012754-86.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc.
Faz saber a Quality Paper Ltda. CNPJ 04.427.546/0001-84 e Pedro Donizete Guedes CPF 042.873.618-14, que Melhoramentos CMPC Ltda. ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 121.332,06 (set/2016), referente ao Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, de 14/03/ 2016. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do
prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15
dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao
mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para
garantia da execução,nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital afixado e publicado na forma da lei.[28,29]

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO 
3UHVWDomR GH 6HUYLoRV 5HTXHUHQWH &58= $=8/ '( 62 3$8/2 5HTXHULGR $JQDOGR 9LHLUD GH -HVXV (',7$/ '(
&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6HUJLRGD&RVWD/HLWHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$*1$/'2
9,(,5$ '( -(686 &3)   TXH &UX]$]XO GH 6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR
&RPXPREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 RXWXEURGH GHFRUUHQWHGD1RWDGH6HUYLoRQFRUURERUDGD
FRP D &RQWD GH 6HUYLoRV 0pGLFR+RVSLWDODUHV Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
FLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPR
YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&ËYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (GXDUGR*LRUJHWWL3HUHVQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D&20(5&,$/$&/6(,5(/, &13-0)VRERQ TXH0(5&3$1(0%$/$*(16
/7'$ 0( OKH DMXL]RX XPD DomR 021,7Ï5,$ REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  0DUoR 
DVHUDWXDOL]DGDFRQVXEVWDQFLDGRQRVFKHTXHVQQRYDORUGH5HFKHTXHQQRYDORU
GH5VDFDGRVFRQWUDR%DQFR%UDGHVFR6$GHYROYLGRVPRWLYR(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGR
H[SHGHVH R HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV
SURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RX
RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 1R FDVR GH UHYHOLD VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
3URFHVVR   'HVDSURSULDomR  'HVDSURSULDomR SRU 8WLOLGDGH 3~EOLFD  '/  
&RPSDQKLD3DXOLVWDGH7UHQV0HWURSROLWDQRV,JUHMD%DWLVWD5HJXODU3DOPDUHV(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(
7(5&(,526 ,17(5(66$'26 &20 35$=2 '(  '(=  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GR 352& 1 
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGH)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDO)D]HQGD3~EOLFD
$FLGHQWHV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /XL]D%DUURV5R]DV9HURWWLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5$7(5&(,526
,17(5(66$'261$/,'(TXHR D &RPSDQKLD3DXOLVWDGH7UHQV0HWURSROLWDQRVPRYHXPD'HVDSURSULDomR'HVD
SURSULDomRSRU8WLOLGDGH3~EOLFD'/GH'HVDSURSULDomRFRQWUD)$%,2/8,=5$026'($%5(8REMHWLYDQGR
DGHVDSURSULDomRSDUFLDOGRLPyYHOORFDOL]DGRQDUXD6LQIRQLD,WDOLDQD iUHDGHP WUDQVFULomRGR
&5,GHFODUDGRVGHXWLOLGDGHS~EOLFDFRQIRUPH'HFUHWR(VWDGXDOQGDWDGRGH3DUDROHYDQWDPHQWR
GRVGHSyVLWRVHIHWXDGRVIRLGHWHUPLQDGDDH[SHGLomRGHHGLWDOFRPRSUD]RGH GH] GLDVDFRQWDUGDSXEOLFDomR
QRÏUJmR2ILFLDOQRVWHUPRVHSDUDRVILQVGR'HF/HLQRTXDOSRUH[WUDWRVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGH

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA BERNARDINO DE SENA, 75,
LOTE 02 , 23º SUBDISTRITO - CASA VERDE , VILA ESTER, SAO PAULO SP, CEP: 02452-050
1º leilão 03/11/2021 as 10:45 horas
2º leilão 24/11/2021 as 10:45 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO, SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
AMIR SOARES DE SOUZA, CPF 944.865.308-53
ELISABETH MARIA LOSSO DE SOUZA, CPF 944.865.068-04
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212
AR Y ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B50860
27 – 28 e 29/10/2021

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2021

m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA
AVISO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço n.º 01/2021
A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública,
aos interessados, a NOVA DATA de realização da Tomada de Preço n.º
01/2021, do tipo MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, que objetiva a contratação de empresa
especializada para construção de muro de arrimo na Rua 01, n.º 35,
Lote 04, Conjunto Habitacional da Vila Maia, neste Município,
referente ao P.A. n.º 11107/2015, às 08:00 (oito horas) do dia
22/11/2021, em cuja data e horário serão recebidos e abertos os
respectivos envelopes, na Sala de Licitações, localizada à Praça Mariana
Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia/RJ. O Edital deverá ser retirado no site
da Prefeitura, através do link: http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes. Dúvidas
pelo telefone (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 310, ou pelo e-mail
licitaca.itatiaia@yahoo.com.br. Itatiaia/RJ, 27 de outubro de 2021.
Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações
AVISO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço n.º 02/2021
A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública,
aos interessados, a NOVA DATA de realização da Tomada de Preço n.º
02/2021, do tipo MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, que objetiva a contratação de empresa de
engenharia para executar serviço de reforma das Escolas Municipais
Maria Jose de Aquino e Roberto Cotrim, referente ao P.A. n.º
9839/2021, às 10:00 (dez horas) do dia 22/11/2021, em cuja data e
horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na Sala de
Licitações, localizada à Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro,
Itatiaia/RJ. O Edital deverá ser retirado no site da Prefeitura, através do
link: http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes. Dúvidas pelo telefone (24)
3352-1771
ou
3352-6777,
ramal
310,
ou
pelo
e-mail
licitaca.itatiaia@yahoo.com.br.
Itatiaia/RJ, 27 de outubro de 2021.
Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

Captalys Companhia de Crédito - CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590 (“Companhia”)
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os acionistas da Companhia para comparecerem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem
realizadas, cumulativamente, em segunda convocação, na sede social da Companhia, localizada na Rua Elvira Ferraz, nº 68,
7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, na Capital do Estado de São Paulo, no dia 03 de novembro de 2021, às 11h30min, a ﬁm
de deliberarem sobre as seguintes matérias (“AGOE”): (a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii)
ﬁxar a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021. (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
aprovar a versão reapresentada das demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; (ii) retiﬁcar e ratiﬁcar a destinação do resultado líquido da Companhia deliberado em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 09 de julho de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº
99.606/21-5, em sessão de 17 de fevereiro de 2021. Instruções Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos
e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Além disso, os seguintes documentos foram publicados em 15 de setembro de 2021 nos jornais “Diário Oﬁcial do Estado
de São Paulo” e “Jornal O Dia”: (i) demonstrações ﬁnanceiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2019; (ii) relatório do parecer dos auditores independentes; e (iii) relatório da administração. 2. Somente poderão tomar parte e votar na AGOE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência da AGOE. 3. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na AGOE munido do
documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei nº 6.404/76. Procuração em língua estrangeira deverá estar
acompanhada dos documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, notarizados e consularizados. 5. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhados de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para participação na
AGOE, sejam depositados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4285, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Capital do Estado
de São Paulo, ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br aos cuidados do Departamento Jurídico
Corporativo, com antecedência de até 2 (dois) dias úteis da data marcada para a realização da AGOE. 6. A Companhia informa
que intensiﬁcou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede os acionistas que comparecerem na AGOE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem conﬁrmação de presença para o endereço
eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 7. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br.
São Paulo, 25 de outubro de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração.

m

CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10
NIRE 35.300.057.007
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Acionistas para Assembleia Geral Extraordinária em 05/11/2021, 9:00 hs., na sede social, para
deliberarem: a) Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras de 2020; b) Destinação do Lucro do exercício.
São Paulo, 26/10/2021. A Diretoria.(27, 28 e 29/10/2021)

Escola Pacto Berçário –
Educação Infantil Ltda.
O

m

m

CNPJ/MF nº 05.318.131/0001-35
Convocação - Reunião de Sócios
Ficam desde já convocadas as Senhoras Sócias da Escola Pacto Berçário – Educação Infantil Ltda., para se
reunirem no dia 05 de novembro de 2021, às 10h00 horas, na sede da Sociedade, Rua Carlos Steinen, 59, Paraíso, CEP 04004-010, São Paulo/SP, para tratar da seguinte ordem do dia: (a) deliberar sobre a destituição
da Sócia Claudiane Peres de seu cargo de administradora da Sociedade; (b) alteração da Cláusula 8ª do
Contrato Social da Sociedade, caso aprovado o item ‘a’
da ordem do dia; (c) deliberar sobre a inclusão, no Contrato Social da Sociedade, de cláusula determinando a
possibilidade de exclusão extrajudicial de sócios, nos
termos do artigo 1.085 do Código Civil, com a renumeração das Cláusulas subsequentes; e (d) consolidar o
Contrato Social. São Paulo, 20.10.2021. Maria José
Santiago Martins Mammana - Sócia Administradora

m

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº 1102108-86.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 6ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a herdeira SONIA MARIA TEBAR
BASTOS, brasileira, casada, RG: 15.862.676-X, CPF:
090.171.338-48,que por este Juízo tramita uma ação de
Inventário dos bens deixados por falecimento de
Apparecida Roman movida por Wilson Roberto Gava.
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,para os atos e
termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo
Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após
concluídas as citações, sobre as primeiras declarações,
podendo argüir erros, omissões e sonegação de bens;
reclamar contra a nomeação do inventariante e contestara
qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art.
627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica
advertido que decorrido o prazos em manifestação, o
processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a
citação para todos os atos do processo, caso em que será
nomeado 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 15 de setembro de 2021
[28,29]
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RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV
GHRXWXEURGHH

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
RUA JOAQUIM PEDRO GETULIO ( RUA
SETE ) , 96, CASA , JARDIM UBIRAJARA ,29 º SUBDISTRITO - SANTO
AMARO, JD UBIRAJARA , SAO
PAULO - SP, CEP: 04456-202
1º leilão 03/11/2021 as 10:45 horas
2º leilão 24/11/2021 as 10:45 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUATURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO,
SP
Credor Hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Mutuários:
ANA MARIA LHAMAS, CPF 671.145.558-49
ANTONIA REGINA LHAMAS SIQUEIRA, CPF 034.617.488-03
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, ou RUA ARACI nº 162, COLINAS DE
INHANDJARA, ITUPEVA SP CEP: 13299-212
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B51048
27 – 28 e 29/10/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
0009931-29.2020.8.26.0001 A MM.Juíza de Direito da 8ª Vara
Cível,do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra.
Simone de Figueiredo Rocha Soares,na forma da Lei,etc.FAZ
SABER a ARAUCOMP ARAUCÁRIA COMPENSADOS LTDA.,
CNPJ 10.698.440/0001-18, que por este Juízo tramita,nos autos
da ação declaratória sob nº0142601-17.2009.8.26.0001,um
Cumprimento de sentença movido por YPÊ LOCAÇÕES LTDA.ME,CNPJ 03.995.894/0001-95, também em face de Personalite
Fomento Mercantil Ltda.Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513,§2º,IV do CPC,foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital,pague a quantia de R$75.248,33 (Agosto/2020),
que deverá ser devidamente atualizada até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil,transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o
prazo de 15(quinze)dias úteis para que a executada,independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento,
independentemente de nova intimação, a credora poderá indicar bens à penhora.Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2021. [27,28]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC.Nº1044247-60.2018.8.26.0053.O(A)MM.Juiz
(a) de Direito da 6ªVara de Fazenda Pública, do Foro Central Fazenda Pública/Acidentes,Estado de São Paulo,Dr(a).Alexandra Fuchs de Araujo, na forma da Lei,etc.FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO move uma Desapropriação-Desapropriação
por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 em face de YAEKO
KAMIYA, ROGÉRIO KIYOSHI KAMIYA, HELENA KUNIKO
HIGA KAMIYA, ARO KANASHIRO, SEIKO KANASHIRO,
TEOKO SHIROMA E JOÃO CARLOS SHIROMA, objetivando
o imóvel localizado na travessa Jaime Frazer, s/n., Lote 4,Furnas,São Paulo/SP,matrícula 215.296,15ºCRI-Capital,contribuinte 228.093.0004-4,declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal n.53.799/13,para implantação de Centro de Educação Infantil CEI.Contestaram o pedido SERGIO ISSAMU SHIROMA,casado com ELIANE KEIKO HAMASAKI SHIROMA,ROBERTO TAKAMORI SHIROMA,IVONE KEIKO SHIROMA e EDUARDO KIYONORI SHIROMA,casado com MARCIA NORIE NAKAZA
SHIROMA.Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi

determinada a expedição de edital com o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e
para os fins do Dec.Lei nº3.365/41,o qual, por extrato,será
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.
[27,28]

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

m

Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1
Edital de Segunda Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 6ª Emissão de
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, Sendo uma da Espécie com
Garantia Real e Outra da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional, para Distribuição
Pública com Esforço Restrito de Distribuição, da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
(Nova Denominação da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A)
A Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (nova denominação da Geru Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A), companhia aberta com sede em São Paulo/SP, na Rua Cardeal Arcoverde 2.365, 7º andar,
Pinheiros, CEP 05407-003, CNPJ 21.976.484/0001-89, neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem
convocar os srs. titulares das debêntures da 6ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Duas
Séries, Sendo uma da Espécie com Garantia Real e Outra da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional, para
Distribuição Pública com Esforço Restrito de Distribuição, da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (nova
denominação da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A), (“Debenturistas”, “Debêntures” e
“Companhia”, respectivamente), nos termos do artigo 71 da Lei 6.404/76, (“Lei das S.As.”), e da cláusula 4 do
“Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Duas Séries,
Sendo uma da Espécie com Garantia Real e Outra da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional, para
Distribuição Pública com Esforço Restrito de Distribuição, da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (nova
denominação da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A)” (“Escritura”), a reunirem-se em Assembleia
Geral de Debenturistas, a se realizar em 2ª convocação no dia 12.11.2021, às 10h, exclusivamente de forma digital,
inclusive para ﬁns de voto, por meio de sistema eletrônico, através da plataforma Zoom, conforme previsto no artigo
127 e no §2° do artigo 124 da Lei das S/As. e na Instrução CVM 481, de 17.12.2009, conforme alterada (“Assembleia”
e/ou “AGD”), a ﬁm de discutir e deliberar sobre o aditamento à Escritura, e aos demais documentos da Emissão que
se ﬁzerem necessários, com o especial ﬁm de: (i) alterar o Prazo de Vigência e a Data de Vencimento das Debêntures,
de 16.11.2021 para 16.11.2022 e, consequentemente, a cláusula 3.17.1 da Escritura; (ii) inclusão na Escritura da
possibilidade de venda a terceiros, na Data de Vencimento, dos Direitos Creditórios Vinculados inadimplidos, sem que
haja necessidade de realização de assembleia geral de debenturistas para tanto, e, consequentemente, alterar a
cláusula 3.25.1 da Escritura. Informações Gerais: (i) Nos termos do artigo 1º, inciso III, da Instrução CVM 481, a AGD
será realizada de modo exclusivamente digital, sendo admitida a participação e o voto durante a AGD somente por
meio de sistema eletrônico. Ademais, a AGD será realizada por meio de vídeoconferência, via plataforma eletrônica
Zoom, conforme previsto na Instrução CVM 481, sendo a assinatura da ata realizada digitalmente, conforme previsto
no artigo 121 e § único do artigo 127 da Lei das S.As.; (ii) nos termos do artigo 5º, § 3º, da Instrução CVM 481, o
debenturista que pretender participar da AGD, deverá encaminhar os documentos listados no item “(iii)” abaixo
preferencialmente em até 2 dias antes da realização da AGD. Será admitida a apresentação dos documentos referidos
no item acima por meio de protocolo digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no
artigo 5º, § 4º, da Instrução CVM 481; (iii) observado o disposto na Instrução CVM 481, e, de acordo com o item “(ii)”
acima, os Debenturistas deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails juridico.ops@vertcapital.com, ri@vert-capital.com e assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: (1) quando
pessoa física, documento de identidade; (2) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que
comprovem a representação do debenturista; e (3) quando for representado por procurador, procuração com poderes
especíﬁcos para sua representação na AGD, obedecidas as condições legais; (iv) após o horário de início da AGD, os
Debenturistas que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão
proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da AGD, verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para
ﬁns de apuração de votos. São Paulo, 26.10.2021. Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016118-83.2018.8.26.0008 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo
Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. Faz saber a Damião Evangelista Rocha, CPF
013.081.185-89 que, Alexandre Ortega, lhe ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança, objetivando a cobrança de R$ 11.400,00 (novembro/2018) referente aos alugueres e encargos
vencidos do imóvel sito à Rua Frei Orlando, 49 casa 3 sem vaga de garagem, Vila Santa Isabel, Capital-SP. Estando o réu em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2021.

Página 5

DECLARAÇÃO À PRAÇA
Robson Dias de Almeida, brasileiro, solteiro, massoterapeuta,nascido aos 23/08/1975, filho de João
Dias de Almeida e Nilza José Silveira de Almeida,
comunica à praça em geral, que as cópias de sua
Cédula de Identidade e do seu CPF, inicialmente
utilizadas para transferência de um veículo, foram
parar em mãos de terceiros,estranhos ao negócio,
motivo pelo qual ora faz a presente declaração,
receando uso indevido do seu nome e dos seus
documentos de identificação,incluindo também a
sua Certidão de Nascimento, CNH e outros documentos legais em eventuais operações ilícitas.

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)
CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 183ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 183ª Série da 2ª Emissão da VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (Atual denominação da Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização) com
sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em primeira convocação, para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 23 de novembro de 2021
às 14H00 de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a ﬁm de, conforme cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão celebrado em 03 de junho de 2012, conforme aditado
(“Termo de Securitização”), para: Em decorrência da deliberação tomada na Assembleia Geral dos Titulares dos CRI realizada em 18 de maio de 2020 às 11:00h (“AGT de 18/05/2020 – 11:00hs”), na qual foi aprovada, dentre outras matérias, a proposta apresentada pela OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 10.917.143/0001-16 (“Devedora”) à Emissora, em 01 de abril de 2020, datada de 30 de março de 2020 (“Proposta”), para
quitação integral dos CRI com a dação em pagamento de unidades imobiliárias de propriedade de Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.015.199/0001-00 (“Hangar”), conforme discriminadas na
Proposta (“Imóveis”) pelo valor de R$ 15.011.117,19 (quinze milhões, onze mil cento e dezessete reais e dezenove centavos)
(“Dação em Pagamento”), deliberar sobre: (i) A deﬁnição da forma e prazo de aporte de recursos pelos titulares dos CRI no
Fundo de Despesas para fazer frente ao pagamento das despesas recorrentes dos CRI e oriundas dos Imóveis oferecidos em
Dação em Pagamento; (ii) Solicitação de aporte pelos titulares dos CRI no Fundo de Despesas para fazer frente ao pagamento das despesas em aberto dos CRI e dos Imóveis referente ao período de 2020 a 2021; (iii) Aprovar a criação de uma Cascata de Pagamentos para deﬁnição de uma ordem de pagamentos quando da venda dos Imóveis; O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRI está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site
da CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) dos CRI em Circulação, conforme cláusula 12.3 do Termo de Securitização, já o quórum para deliberações será de 70%
(setenta por cento), conforme Assembleia Realizada em 14 de junho de 2017, e conforme 4º aditamento ao Termo de Securitização. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do
sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles
Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.
inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.br mailto:” preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por
procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e
(d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular do CRI poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia
ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará
modelo de documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc) e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRI ou por seu representante legal,
assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRI ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art. 7º da ICVM 625, a
Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham
sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 28 de outubro de 2021.
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(atual denominação da Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização.)

Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A
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GHVFULWRQDPDWULFXODQQDTXDOVREQIRLUHJLVWUDGDDLQVWLWXLomRHHVSHFLILFDomRGRFRQGRPtQLRWHQGRVLGR
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ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEUH VH KDELOLWDU DFHVVDQGR D SiJLQD GHVWH OHLOmR FOLFDQGR QD RSomR +$%,/,7(6( FRP
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HPTXHVHHQFRQWUDHHYHQWXDOLUUHJXODULGDGHRXQHFHVVLGDGHGHDYHUEDomRGHFRQVWUXomRDPSOLDomRRXUHIRUPDVHUi
REMHWR GH UHJXODUL]DomR H HQFDUJRV MXQWR DRV yUJmRV FRPSHWHQWHV SRU FRQWD GR DGTXLUHQWH 2 DUUHPDWDQWH SDJDUi QR
DWR R YDORU WRWDO GD DUUHPDWDomR H D FRPLVVmR GR OHLORHLUR FRUUHVSRQGHQWH D  VREUH R YDORU GH DUUHPDWH 2 HGLWDO
FRPSOHWR HQFRQWUDVH GLVSRQtYHO QR VLWH GR OHLORHLUR ZZZDUJRQHWZRUNOHLORHVFRPEU VREUH R TXDO R SDUWLFLSDQWH
GHFODUDWHUOLGRHFRQFRUGDGRFRPRVVHXVWHUPRVHFRQGLo}HVDOLHVWDEHOHFLGRV2KRUiULRPHQFLRQDGRQHVWHHGLWDOQR
VLWHGROHLORHLURFDWiORJRVRXHPTXDOTXHURXWURYHtFXORGHFRPXQLFDomRFRQVLGHUDPRKRUiULRRILFLDOGH%UDVtOLD')$V
GHPDLV FRQGLo}HV REHGHFHUmR DR TXH GLVS}H R 'HFUHWR Q  GH  GH RXWXEUR GH  FRP DV DOWHUDo}HV
LQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODPDSURILVVmRGH/HLORHLUR2ILFLDO

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Companhia Copale de
Administração, Comércio e Indústria

m

(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U /XLV )HUQDQGR 1DUGHOOL -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GR 7DWXDSp63 )D] 6DEHU D (OVD *XWLHUUH] 5XILQR &3)  
TXH D DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU )XQGDomR $QW{QLR 3UXGHQWH LQVWLWXLomR ILODQWUySLFD PDQWHQHGRUD
GR$&&DPDUJR&kQFHU&HQWHUIRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5
VHWHPEURGH (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD
GHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H
GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR
6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  0DUFR $QWRQLR %DUERVD GH )UHLWDV QD
IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  3$8/2 ('8$5'2 526$ &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR
GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH 6SHHG\ &UHG )RPHQWR 0HUFDQWLO /WGD HP IDVH GH )RUQHFHGRUD
0HUFDQWLO /WGD &13-  IRL GHIHULGD D &,7$d2 SRU (GLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV 
GLDV VXSUD PDQLIHVWHVH VREUH R SHGLGR GH 'HVFRQVLGHUDomR GD 3HUVRQDOLGDGH -XUtGLFD GD HPSUHVD )RUQHFHGRUD
0HUFDQWLO /WGD &13-  UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR
H[SHGHVH HGLWDO R TXDO VHUi DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGHH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHO&DUWmRGH
&UpGLWR5HTXHUHQWH3RUWRVHJ6$&UpGLWR)LQDQFLDPHQWRH,QYHVWLPHQWR5HTXHULGR,ULV/XGLPLOD$UWHDJD&DVWHOOR(',7$/'(
&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR
5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DUFHOR7VXQRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R ,5,6/8',0,/$$57($*$
&$67(//2%UDVLOHLUD&3)FRPHQGHUHoRj5XD0DQGLED,PLULP&(36mR3DXOR63OKHDMXL]RX
DomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDLRGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWR
GH3UHVWDomRGH6HUYLoRVGH&DUWmRGH&UpGLWRDGPLQLVWUDGRSHOREDQFRRUDDXWRU(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRL
GHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPR
YHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUHTXHULGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHRXWXEURGHH
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD  3UHVWDomR GH 6HUYLoRV ([HTXHQWH )XQGDomR 6mR 3DXOR ([HFXWDGR :LOOLDQ
$YHOODQHGDGH$QGUDGH(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  3$8/$ 5(*,1$
6&+(03) &$77$1 QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D :LOOLDQ$YHOODQHGD GH$QGUDGH &3)   TXH
RPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU)XQGDomR6mR3DXORHQWLGDGHPDQWHQHGRUD
GD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXORFRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYR
MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH
PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H
DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R
SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD
LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV

(GLWDO GH &LWDomR H ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &OiXGLR 6DOYHWWL
'¶$QJHOR -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH 6DQWR$PDUR63 )D] 6DEHU D <RVKLH H +DUXPL /WGD
&13-   (OHQD <XOLH 7DNDPRWR &3)   H (OLDQD 7RPLH 7DNDPRWR &3)
  TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
IHYHUHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  (PSUpVWLPR GH &DSLWDO GH *LUR Q 
(VWDQGRDVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHP
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX
UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH
$  DSDUWDPHQWR Q  ORFDOL]DGR QR DQGDU RX  SDYLPHQWR GR (GLItFLR -DUGLP GDV %DKDPDV VLWXDGR QD UXD 6mR
%HQHGLWR Q   6XEGLVWULWR 6DQWR $PDUR  6mR 3DXOR&DSLWDO REMHWR GD 0DWUtFXOD Q    &DUWyULR GH
5HJLVWUR GH ,PyYHLV GH 6mR 3DXOR ± &DSLWDO H %  D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV
SUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213131-06.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a Ney Lucas de Lima,
CPF 362.582.451-53, que Bayer S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréus Farmer - Primabay Defensivos
Agrícolas Ltda e outros, para cobrança de R$ 7.315.673,51 (julho/2013), referente ao inadimplemento das Duplicatas Mercantis nºs 005460, 005461
e 005476, oriundas do Contrato de Compra e Venda de Insumos Agrícolas Para Empresa Revendedora de Defensivos Agrícolas. Estando o executado
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito, atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
FEITOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªATUALIZADAS ªPRAZOSªESTESªQUEªCOMEÎARÍOªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªBEMªCOMOªINTIMADOªlCAªDAªPENHORAªEFETUADAª
SOBREª,OTEªªCOMªAªÈREAªDEª ªHAS ªDENOMINADAªh&AZENDAª0ONTALv ªDESMEMBRADAªDEªÈREAªMAIORªCOMª ªHAS ªSITUADAªNOªMUNICÓPIOª
de Paranatinga-MT, e tem como ponto de amarração o marco 1 (MP-01), cravado a margem direita do Rio Paranatinga, junto a barra da cabeceira,
no rio Paranatinga, em comum com terras da mesma divisão denominado Lote 05, de Tânia Gomes Bezerra, com o ponto de amarração distando
 M ªCOMªRUMOªMAGNÏTICOªDEª.7ªª|ª|3% ªATÏªAªBARRAªDOª2IBEIRÍOª#AIAPØ ªCOMªOª2IOª0ARANATINGA ªCUJAªFOZªlCAªCOMªDIVISORªNATURALªDOª,OTEª
05, matrícula 126 no 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, dos quais foram nomeados depositários, Lirge Maria Sartori
4HEOTONIO ª#0&ª ªEª7ELLINGTONª3ANCHESª4HEOTONIO ª#0&ª ª,OTEªNª ªCOMªAªÈREAªDEª ªHAS ªDESMEMBRADAªDEª
ÈREAªMAIORªCOMª ªHASªDAªDIVISÍOªAMIGÈVELªDAª&AZENDAª3ANTOª!NTÙNIO ªMUNICÓPIOªDEª0ARANATINGA-4 ªEªTEMªCOMOªPONTOªDEªAMARRAÎÍOªOª
marco 1 (MP-1), cravado a margem direita do Rio Paranatinga, 300,00m abaixo do Poço Feio, em comum com terras da mesma divisão denominado
,OTEª ªDEª$ÏBORAª'OMESª"EZERRA ªCOMªOªPONTOªDEª!MARRAÎÍO ªDISTANDOª MMªCOMªRUMOªMAGNÏTICOªDEª.7ª3%ªª|ª|.7 ªATÏªAª"ARRAª
DOª2IBEIRÍOª#AIAPØ ªCOMªOª2IOª0ARANATINGA ªCUJAª&OZªlCAªCOMOªDIVISORªNATURALªDOªLOTEªNª ªmatrícula 382 no 1º Serviço de Registro de Imóveis
da Comarca de Paranatinga-MT, do quais foram nomeados depositários, Altair Sartori, CPF 556.881.799-53, e Inês Bernadete Gasparin Sartori,
#0&ª ª.ÍOªSENDOªEMBARGADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEª
EDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAISª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªOUTUBROªDEªªªªªªª"ª
2 ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS- COMARCA DE SÃO
PAU L O - E D I TA L d e C I TA Ç Ã O - P r a zo d e 2 0 d i a s - P r o c e s s o n º 1 0 1 5 7 4 2 78.2019.8.26.0100. O MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuper a ç õ e s Ju d i c i a i s, d o Fo r o C e n t ra l C í ve l , E s t a d o d e S ã o Pa u l o, D r. R A L P H O
WALDO DE BARROS MONTEIRO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
VEGA NET MARKETING E TELEMARKETING S/A, CNPJ 03.015.162/0001-91,
com endereço à A v. Helio Pellegr ino, 454, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP,
C E P 0 4 5 1 3 - 1 0 0 e V E G AC O L L E C T R E C U P E R A Ç Ã O D E C R É D I TO S / A , C N P J
1 7 . 0 7 3 . 7 8 0 / 0 0 0 1 - 0 0 , c o m endereço à Av. Helio Pellegrino, 454, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04513-100, que lhes foi proposta uma ação de PEDIDO DE
FALÊNCIA por par te de RHC SOLUÇÕES EM TI LTDA., com fundamento no ar tigo
94, II, da Lei 11.101/2005, por execução frustrada, processo nº 104305985.2018.8.26.0100, 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, no valor
de R$ 130.431,86. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos
termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do
depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas p r o c e s suais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de
decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produz a s e u s
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2021
27 e
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1028622-05.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leila Hassem da Ponte, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) M.M.B
Lopes Comercio de Tecidos e Fios Eirelli, CNPJ. 25.332.562/0001-63e Maria Marlucia Batista Lopes, CPF. 186.711.998-60,
que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por TND Brasil Tecnologia da Informação Ltda., objetivando a rescisão
do contrato de locação com a cobrança do débito locativo referente os computadores locados e sua reintegração na posse
dos equipamentos turbados pela Ré. Encontrando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem
resposta. Não sendo contestada a ação, será presumido aceito como verdadeiro os fatos alegados na petição inicial e 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 13 de setembro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093816-15.2020.8.26.0100 A Dra. Gisele Valle Monteiro da
Rocha, MM. Juíza de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível ± São Paulo - SP FAZ SABER a ATLAS PROJ
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES ± SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE
CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS
DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Douglas
Henrique de Melo, requerendo a RESCISÃO CONTRATUAL com devolução de valores indevidamente retidos. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, aos 28 de julho de 2021
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1107803-60.2016.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. Faz saber
a(o) Espólio de Anderson Vitor dos Santos, CPF 006.614.868-50, na pessoa de seu inventariante, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio Edifício Sucupira, alegando em síntese a cobrança de dívida
no valor de R$45.756,37 (set/2016), referente as despesas condominiais do apartamento nº 111, localizado no 11ª andar do
Edifício Sucupira. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 01 de setembro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1045725-75.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber a A. S. Pinturas Eletrostátiscas
Eirele, CNPJ. 25.652.210/0001-83 e Leonardo Aparecido Landim da Costa, CPF. 438.008.008-02, que LN Factoring Fomento Mercantil
Ltda. C.A.T. Biscont, ajuizou a ação de Execução de Título Extrajudicial, encontrando os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida
a CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora, pague o valor de R$ 63.604,89 (Dez/2018), referente a
Nota Promissória não paga. Poderá oferecer embargos à execução, no prazo de 15 dias, após o prazo supra. No caso de embargos, os
devedores se sujeitam ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor. O reconhecimento do crédito e o depósito de 30% do valor, no
prazo de embargos, permitirá aos executados requerer o pagamento do saldo remanescente até 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 745 -A). Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 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 Guarulhos, aos 14 de outubro de 2021
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1015859-28.2020.8.26.0361O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Xavier Brito, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Leandro de Paula,
Advogado, RG 34.580.263-9, CPF 296.007.048-80, Nascido/Nascida02/02/1982, que lhe foi proposta uma Ação Regressiva de
Ressarcimento de Danos por parte de Allianz Seguros S/A, alegando em síntese que celebrou contrato de seguro com Liliane Mayumi
Komatsu com a finalidade de acobertar o veículo NISSAN/VERSA, placa: GGH-0599. Alega, também, que, no dia 11/02/2019, na Av.
Francisco Ferreira Lopes, na altura do n° 4.000, o réu, conduzindo um veículo de sua propriedade (CHEVROLET/PRISMA1.0L LS, de
placa: GAM-2099), colidiu contra a traseira do veículo segurado pela Autora. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Mogi das Cruzes, aos 13 de outubro de 2021.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1134939-32.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz saber
a(o) Cineon Comunicação Ltda., 03.137.398/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Cinema Produções Digitais Ltda. 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, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida,
no valor de R$ 104.971,25 (dez/2016), sob pena de penhora de bens nos termos dos arts. 652 e seguintes do CPC. No
prazo de 15 dias, o executado poderá reconhecer o crédito e comprovar o depósito judicial de 30% do valor em execução,
custas e honorários, e pagar o restante em até 6 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês de acordo com o art. 745-A do CPC ou oferecer embargos à execução
(art. 738 do CPC).O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes
e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor das prestações não pagas e sob pena de penhora. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze). 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 31 de agosto de
2021.
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Terceiro no Mundial, André
Negrão retoma disputa do WEC

André Negrão
Negrão. “Por causa da região
desértica e da proximidade do
mar, há ventos constantes e imprevisíveis, que mudam tanto a
aderência do piso por causa da
areia quanto fazem despencar a
temperatura ambiente de uma

hora para a outra. Minha curva
preferida é a 12, a mais veloz,
onde podemos explorar bastante o potencial dos carros”, continua o brasileiro.
Anúncio e homenagem –
Após a prova anterior, quando o

trio Negrão/Vaxiviére/Lapierre
chegou em terceiro nas 24 Horas de Le Mans, a Alpine anunciou que continuará no WEC em
2022 e que lançará um novo
modelo para 2024, dentro das
novas regras da categoria principal, a Hipercarros. Atualmente,
o time francês, que é o braço
esportivo da Renault, utiliza uma
versão adaptada do chassi Oreca
com motor Gibson. Em evento
realizado neste mês em Paris,
França, a equipe também homenageou os pilotos por seu desempenho em 2021 e lançou o
filme “Alpine, Le Mans in Héritage”, que conta a aventura do
trio na mais famosa corrida de
resistência do mundo.
“A Hipercarros permite tecnologias mais competitivas,
como as usadas pelos Toyota,
que gastam menos combustível
por serem híbridos e contornam
as curvas com mais precisão por
possuírem tração 4x4”, observa
o brasileiro. “Todas estas questões serão contempladas no novo
projeto, que chegará em um momento espetacular do WEC, já
com a presença de diversas outras fábricas”, resume Negrão.

Foto/Divulgação

Kartismo: “Japonês Voador de Goiás”
quer conquistar Santa Catarina

O Cadete de Pablo Hattori está pronto para entrar na pista do
Beto Carrero
O Campeonato Brasileiro de
Kart será realizado em Santa Catarina, no mês de dezembro, ao
lado do grande Parque Temático

Beto Carrero World. Desta forma, nestes próximos mais de 45
dias a cidade litorânea de Penha
se tornará o centro do kartismo

nacional. Nesta semana (29 e 30/
10) será realizada a etapa final da
Copa SPR Light, em novembro
(16 e 17/11) o Open do Brasileiro, com o maior evento do
kartismo nacional acontecendo
em dezembro (10 e 11 e depois
17 e 18/12).
“É importante para mim, que
sou de Goiás, ter a oportunidade
de treinar aqui no Beto Carrero, uma pista em que corri
apenas uma vez e terminei em
sexto. Praticamente a maioria dos pilotos que participarão do Brasileiro já estão
aqui em Penha, e assim já
poderemos ir acertando o
equipamento da Bravar e medindo força com os principais concorrentes”, acredita
o ‘Japonês Voador de Goiás’,
como Pablo Hattori (Sprayercom/ONS Motorsports) é
reconhecido nos principais

kartódromos do Brasil.
O garoto de apenas 10 anos
de idade vem de excelentes resultados nas últimas provas e
certames que disputou na categoria Cadete. Foi quarto colocado no Open da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa Centro-oeste e do Campeonato
Goiano e venceu a última etapa
realizada pela Copa São Paulo
Light de Kart.
“Agora quero aprimorar ainda mais o acerto de meu chassi
Bravar e afinar a minha pilotagem aqui no kartódromo Beto
Carrero. O objetivo final será
o Brasileiro, mas depois de ter
vencido pela primeira vez fora
de Goiás, tenho a certeza que
já teremos uma boa performance aqui na Copa SPR”,
completa o pequeno representante da equipe Sprayercom/
ONS Motorsports.

Kenya Malachias tem 20
anos e toda uma carreira pela
frente no vôlei. Carol Albuquerque tem 44 anos e já encerrou
sua jornada como atleta profissional. Em comum, as duas
levantadoras têm o Osasco São
Cristóvão Saúde na temporada 2021/22. As duas se alternarão nos treinos no José Liberatti nesta fase inicial da
Superliga – a equipe osasquense
estreia sábado (30), contra o
Fluminense, em casa.
O motivo para a alternância
entre levantadoras é de ordem
prática. Kenya está convocada
para os Jogos Pan-Americanos
Júnior, disputados por atletas
sub-23, na Colômbia de 25 de
novembro a 6 de dezembro. A
competição deveria ter ocorrido
em setembro, mas foi adiada por
conta da pandemia. Como será
realizada durante a Superliga, a
CBV acertou junto aos clubes

conciliar a preparação na Seleção Brasileira com a participação das convocadas na competição nacional. Por isso, Kenya
será substituída por Carol Albuquerque em alguns treinos.
“Fiquei muito feliz com o
convite do Luizomar para fazer
alguns treinos. Foi muito bom
rever as meninas, algumas que eu
não encontrava há bom tempo,
como a Fabiana e a Michelle, por
exemplo. É sempre bom voltar ao
Liberatti. Aliás, eu não pegava em
uma bola de vôlei desde a minha
despedida das quadras, aqui mesmo no ginásio (dia 27 de fevereiro, na vitória sobre São Caetano,
pela Superliga 20/21). Agora é
esperar as dores no corpo depois
de uma sessão puxada de treinos
com o time de Osasco”, comentou Carol Albuquerque.
O técnico Luizomar valoriza
o momento de vida e carreira das
duas levantadoras. “É muito bom

Foto/Divulgação

Carol Albuquerque retorna a
Osasco para período de treinamento

Carol Albuquerque
ver a Kenya sendo convocada
para representar o Brasil e vamos
fazer o máximo para ajudar no
desenvolvimento dessa atleta tão
promissora. Isso só comprova o
DNA formador de Osasco. Por
outro lado, receber a Carol, uma
jogadora que fez história na nossa equipe, mostrar disposição e

prazer de reviver esse ambiente
de quadra com todos nós, é realmente especial. Ela vai nos ajudar a manter o ritmo de trabalho
ao lado da Fabíola, nos dias em
que a Kenya estiver no Centro de
Desenvolvimento de Voleibol,
em Saquarema”, comentou o
treinador.

Bárbara e Ana Luísa
apresentam
performances
memoráveis no Mundial
As brasileiras ocupam a 11ª e a 22ª colocações, respectivamente, no individual geral do Mundial de Ginástica
Rítmica, e recebem muitos elogios dos árbitros

Foto/ Simone Ferraro

Foto/ François Flamand

Brasileiro da equipe Alpine disputa as 6 Horas do Barein, antepenúltima etapa da temporada
Terceiro colocado no Campeonato Mundial de Endurance
(World Endurance Championship – WEC), o brasileiro André Negrão e a equipe Alpine retomam a disputa da competição
neste sábado (30) com a prova 6
Horas do Barein, válida pela quinta etapa da temporada. Como de
costume, Negrão contará com os
franceses Matthieu Vaxiviére e
Nicolas Lapierre como seus parceiros na condução do modelo
Alpine A480. A liderança da pontuação está com os dois modelos Toyota GR010: em primeiro
lugar com o trio Mike Conway
(GBR)/José María López
(ARG)/Kamui Kobayashi (JAP)
e no segundo com Sébastien Buemi (SUI)/Brendon Hartley
(NZL)/Kazuki Nakajima (JAP).
Com 15 curvas e 5.412 metros de extensão, o sofisticado
traçado barenita foi desenhado
pelo especialista alemão Hermann Tilke em uma área desértica a poucos quilômetros das
águas do Golfo Pérsico. “É uma
pista com um desenho emocionante, que permite muitas ultrapassagens e também oferece desafios únicos”, registra André

Bárbara Domingos

As ginastas do Brasil tiveram desempenho para entrar para a história no primeiro dia de qualificatórias do
Mundial de Ginástica Rítmica de Kitakyushu, no Japão.
Bárbara Domingos, na
soma das notas de arco e
bola, terminou o dia na 11ª
colocação, com 47,300, a
pouco mais de dois pontos
de distância da ucraniana
Khrystyna Pohranychna, que
ocupa a oitava colocação no
momento, com 49,550. Trata-se da melhor posição já
obtida pela GR do Brasil ao
final do primeiro dia de qualificação num Mundial. Já a
jovem Ana Luísa Neiva, que
disputa seu primeiro Mundial adulto, soma 43,050, e figura na 22ª colocação. A outra ginasta do continente mais
próxima, a norte-americana
Evita Griskenas, está no 25º
lugar, com 42,450.
No arco, Bárbara ficou na
12ª posição, com 23,550,
muito perto da zona de classificação. A ucraniana Victoriia Onopriienko, avançou
na oitava posição com
24,050, apenas meio ponto
a mais. Já Ana Luísa recebeu nota 20,900, a 26ª. Na
bola, Bárbara conseguiu o
13º lugar (23,750), enquanto a atleta brasiliense, com
22,150, ficou na 27ª posição.
Na arbitragem, o Brasil
também recebe reconhecimento. Leonardo Palitot fez
o juramento dos árbitros na
cerimônia de abertura, representando toda essa categoria,
e Márcia Aversani integra o
júri superior.
“Esse reconhecimento é
ótimo. Nós, árbitros, somos
avaliados a cada participação
numa etapa de Copa do
Mundo ou num Mundial.
Com base nessa avaliação,
podemos ser indicados para

atuação em júri superior ou
em júri-referência, ao qual
cabe dar as notas que servirão como parâmetro num determinado aparelho. No meu
caso, estou no júri superior,
avaliando as faltas técnicas
do aparelho arco. Isso tudo é
muito importante para a imagem do Brasil na ginástica rítmica: enviar equipes completas, tanto no conjunto como
no individual, obter classificações boas, ter árbitros reconhecidos”, diz Márcia.
A árbitra avaliou como
muito positivo o desempenho
das duas brasileiras na competição individual. “A Babi
vai se afirmando como um
dos grandes nomes internacionais da GR no próximo
ciclo olímpico. Devemos frisar que hoje ela é a líder entre as ginastas das Américas.
E Ana Luísa também teve excelente participação. É o primeiro Mundial adulto dela, e
vimos uma apresentação
muito segura e sem falhas”.
Palitot também destacou
os méritos na participação nacional. “Ana Luísa e Bárbara foram fenomenais. As duas
foram muito comentadas e
elogiadas pelos árbitros. Basta lembrar que o Brasil terminou o primeiro lugar em
sexto lugar por equipes. AAna
Luísa foi a primeira ginasta a
se apresentar com a bola. Estava muito concentrada e determinada. Em seguida, a Babi
se apresentou. É a primeira
vez na história dos Mundiais
que uma brasileira termina
numa classificação tão boa no
individual geral. As duas já
chegaram dizendo a que vieram e provaram na quadra
que a GR do Brasil está no
caminho certo, com coreografias sintonizadas com o código de pontuação. Foi um dia
memorável!”

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